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لرونكو افرادو د حقوقو د د معلولیت
كنوانسيون او د هغه د الحاقي 
پروتوكول د توشېح په هكله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوريت د 

رئيس فرمان
)) :۲۴ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱۴: نېه

:هلوم ماد
) ۱۶(مـادې د  ) ۶۴(داساسي قانون د

فقرې د حكم له مخې، د ملرو ملتونو د 
كال د دسمبر د ۲۰۰۶عمومي مجمع د 

مصوب د معلوليت لرونكو افرادو د ۱۳
حقوقو له كنوانسـيون او د هغـه لـه    

الحاق چې دولتـي الحـاقي   پروتوكول
ې او د )۲(نېې ۱۳۹۰/ ۲/ ۳دجرې

نېې ۱۳۹۰/ ۲/ ۲۵مشرانو جرې د 
ې مصوبو پر بنس په يوه سريزه ) ۲(

مـادوكې او د هغــه الحــاقي  ) ۵۰(او 
مـادوكې تصـديق   ) ۱۸(پروتوكول په 

.شوى، توشېح كوم
:دوه يمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او 

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح کنوانسیون حقوق 
افراد دارای معلولیت و پروتوکول 

الحاقی آن
)۲۴: (شماره
١٤/٣/١٣٩٠: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مادۀ ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

فغانسـتان بـه   قانون اساسی، الحاق ا
کنوانسیون حقوق افراددارای معلولیت 
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

و پروتوکول الحاقی ٢٠٠٦دسمبر ١٣
) ٢(آن را که براساس مصوبات شماره 

ولسـی جرگـه و   ٣/٢/١٣٩٠مؤرخ 
ــماره  ــؤرخ ) ٢(ش ٢٥/٢/١٣٩٠م

مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک 
الحاقی ماده و پروتوکول ) ٥٠(مقدمه و 

ماده تصدیق گردیده ) ١٨(آن به داخل 
. است، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه 

الف



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
د كنوانسيون، د هغه د پروتوكـول او د  
ملي شوري له مصوبو سره يواى دې په 

. ر شيرسمي جريده كې خپو
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
جمهوريت رئيس 

با کنوانسیون، پروتوکول الحاقی آن و 
مصوبات شورای ملی در جریدۀ رسمی 

. نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب
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جمهوريت د افغانستان اسالمي
ملي شورٰي
ولسي جره

نېه، د ۱۳كال د سمبر پر ۲۰۰۶د 
ملرو ملتونو د سازمان دعمومي مجمع 

له خوا تصويب شوى د معلولو 
وو كنوانسيون او د هغۀ 

د الحاقيه پروتوكول په هكله، 
د ولسي جرې تصديق

)) :۲ه
۱۳۹۰/ ۲/ ۳: نېه

ن د ولسي جرې د افغانستان د اساسي قانو
۱۳۹۰نوي يمې مادې له حكم سره سم، د 

كال د غويي د مياشتې په درېيمه نېـه پـه   
كال د دسمبر ۲۰۰۶عمومي غونه كې د 

نېه د ملرو ملتونـو د سـازمان   ۱۳پر 
عمومي مجمع له خوا تصـويب شـوى د   
معلولو وود حقوقو كنوانسيون په يـوه  
سريزه او پنوسو مادو او د هغه الحـاقي  

.ل يې په اتلسو مادو كې تصديق كپروتوكو
"ابراهیمي"عبدالرؤف 

ولسي جرې رئيسد 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

گهولسی جر
تصدیق ولسی جرگه از کنوانسیون 

حقوق افراد دارای معلولیت 
مصوب مجمع عمومی سازمان 

دسامبر ١٣ملل متحد 
و پروتوکول ٢٠٠٦

الحاق آن
)۲: (شماره

٣/٢/١٣٩٠: اریخت
به تأسی از حکـم مـادۀ نـودم قـانون     
اساسی افغانستان، کنوانسـیون حقـوق   
افراد دارای معلولیت مصـوب مجمـع   

دسـامبر  ١٣عمومی سازمان ملل متحد 
به داخل یک مقدمه و پنجاه ماده و ٢٠٠٦

پروتوکول الحاقی آن به داخـل هجـده   
ماده در جلسۀ عمومی مؤرخ سـوم مـاه   

ولسی جرگـه تصـدیق   ١٣٩٠ثور سال 
.گردید

"ابراهیمی"عبدالرؤف 
رئیس ولسی جرگه

ج
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د افغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شورٰي
مشرانو جره

۱۳ميالدي كال د دسامبر د ۲۰۰۶د 
نېې د ملرو ملتونو د سازمان د عمومي 

مجمع مصوب د معلوليت لرونكو 
افرادو د حقوقو د كنوانسيون او د هغه د 

وتوكول په هكله، الحاقى پر
د مشرانو جرې تصديق

)) :۲ه
۱۳۹۰/ ۲/ ۲۵: نېه

دافغانستان د اساسي قانون د نوي يمې مادې د 
مــيالدي كال د ۲۰۰۶حكم پـر بنس د 

نېې د ملرو ملتونو د سازمان د ۱۳دسامبر د 
عمومي مجمع مصوب د معلوليـت لرونكـو   

و افرادو د حقوقو كنوانسيون په يوه سـريزه ا 
مادوكې او د معلوليت لرونكو افرادو د ) ۵۰(

حقوقو د كنوانسيون د الحاقي پروتوكول يوه 
ضميمه په اتلسو مادو كې د روان لمريز كال د 

نېې په عمومي غونه كـې،  ٢٥/٢/١٣٩٠
تصديق ك.

"مسلمیار"فضل هادي 
د مشرانو جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شوارى ملى
گهمشرانو جر

تصدیق مشرانو جرگه
در مورد کنوانسیون حقوق 

افراد دارای معلولیت مصوب مجمع 
د ١٣عمومی سازمان  ملل متحد مؤرخ 

میالدی و پروتوكول ٢٠٠٦سامبر  
الحاقى آن

)۲: (شماره
٢٥/٢/١٣٩٠: تاریخ

به تأسـی ازحکـم مـادۀ نـودم قـانون      
اساسی افغانسـتان، کنوانسـیون حقـوق    

ت مصــوب مجمــع افــراد دارای معلولیــ
٢٠٠٦دسامبر ١٣عمومی سازمان ملل متحد 

مــاده ) ٥٠(مــیالدی در یــک مقدمــه و 
و یک ضمیمه پروتوکول الحاقی کنوانسیون 
حقوق افراد دارای معلولیـت بـه داخـل    

مـاده در جلسـۀ عمـومی مـؤرخ    هجده 
ــدیق ٢٥/٢/١٣٩٠ ــه تص ــرانو جرگ مش

.گردید
"مسلمیار"فضل  هادی 

گهرئیس مشرانو جر

د
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د ملرو ملتونو د عمومي مجمع 
ميالدي كال د دسامبر ۲۰۰۶د 
مصوب د معلوليت لرونكو ۱۳د 

افرادو د حقوقو كنوانسيون
:اشاره

د معلوليت لرونكو افـرادو د حقوقـو   
بين المللي ميثاق، د هغـۀ لـه الحـاقي    

كال د دسمبر ۲۰۰۶پروتوكول سره د 
په ديارلسم د ملرو ملتونو د سازمان په 

۲۰۰۷مومي مجمع كې تصويب او د ع
نېه ملرو ۳۰كال د مارچ د مياشتې په 

ملتونو د سازمان په مقركې د السـليك  
.لپاره د دولتونو استازو ته واندې شو

 ور هېوادونو ميثـاق او  ۸۲په لوم
هېوادونو د هغۀ الحاقي پروتوكـول  ۴۴

السليك ك او يوۀ هېواد ميثاق توشـېح  
ك .

ل كې ده چې دغۀ ميثاق د دا پداسې حا
السليك په لوم ور د بين المللـي  
ميثاقونو تاريخ كې زيات شمېر السليك 

.كوونكي انته اختصاص كيدي

كنوانسيون حقوق افراد دارای 
مجمع عمومی معلوليت مصوب

دسامبر١٣سازمان ملل متحد
میالدی٢٠٠٦

:اشاره
میثاق بین المللی حقوق افـراد دارای  
ــول  ــا پروتوک ــراه ب ــت، هم معلولی
الحاقی آن، در سیزدۀ دسـامبر سـال   

لل ، در مجمع عمومی سازمان م٢٠٠٦
مـارچ  ٣٠متحد تصویب و در تـاریخ 

، در مقر سازمان ملل متحد، به ٢٠٠٧
منظور امضاء به نمایندگان دولت هـا  

.عرضه شد
٤٤کشور میثاق و  ٨٢در اولین روز، 

کشور پروتوکول الحاقی آن را امضاء 
کردند و یک کشور نیز میثاق را توشیح 

.نمود
اين در حالى است كه اين ميثاق بيشترين 

اد امضاء كنندگان را در اولين روز تعد
امضاء، در تاريخ ميثاق هاى بين المللى 

.به خود اختصاص داده است

١
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دغه سند د يوويشتمې پېـ د بشـر د   
حقوقو جامع بين المللي لومنى سند او 
په عين حال كې د يوۀ ميثاق د تصـويب  
لپاره د مذاكرو د ېر لن دور محصول 

هم ) ۲۰۰۶-۲۰۰۲(عنې لور كاله ي
.دى

د يادولو و ده چې دې ته په پام سره چې 
د ن له سلو خه زيات هېوادونه له يوۀ 
كال خه په لۀ موده كې لدې ميثـاق  

-امـا -سره يو اى شويدي، افغانستان
پدې ر كې دزياتو ستونزو او دمعلوليت 
لرونكو زيات شمېر افرادو دلرلو با وجود، 

راوسه لدې ميثاق سره يو اى شوى الت
.ندى

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلـواك  
كمېسيون، لدې ميثاق سره د افغانستان د 
الحاق غوتونكى دى ترو د افغانستان 
په ولنه كې ددغه زيان منونكي قشـر د  
بشري حقوقو اعاده شونې شي او هغوى 
وكولى شي پر خپل ان د بسيا كېدو او 

الو سره په يوشان امكاناتو له نورو وطنو
.سره ژوند وكي

د معلوليت لرونكو افرادو له حقوقو خه 

این سند، اولین سند بین المللی جـامع  
حقوق بشری قرن بیست ویکم و در عین 
حـال محصـول کوتـاه تـرین دور    
مذاکرات برای تصویب یک میثاق یعنی 

نیز بوده ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(چهار سال 
.است

قابل یاد آوری است، کـه بـا توجـه    
به اینکه بیش از صد کشور جهـان، در  
مدت کمتر از یک سـال، بـه ایـن    

با -اما-میثاق پیوسته است، افغانستان
وجود داشـتن مشـکالت زیـادی در    
ــادی    ــمار زی ــه و ش ــن عرص ای
ــوز   ــت، هن ــراد دارای معلولی از اف

.به این میثاق نه پیوسته است
وق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حق

خواستار الحـاق جمهـوری اسـالمی    
افغانستان به این میثاق است تا اعـادۀ  
حقوق بشـری ایـن قشـر آسـیب     
پذیر درجامعه ممکـن شـود و آنـان    
بتوانند بـه صـورت خودکفـا و بـا     
امکانات همسان با سایر شـهروندان،  

.زندگی کنند
بخش حمایت از حقوق افـراد دارای  

٢
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د مالت برخې، د عمومي افكارو د خبرتيا 
او د معلوليت لرونكو افـرادو د حـق   

په خاطر دغه ميثاق ) دادخواه(غوتنې 
وژباۀ، په پام كې لري چې ميثاق د هېواد 
په رايجو ژبو او همدارنـه د اشـارې   

. او بريل په ژبو چاپ او خپـور كـي  
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواك (

كمېسيون د معلوليت لرونكو افـرادو د  
).مالت برخه

هسريز
:دولتونهغيحاضر كنوانسيون د 

پـه  د سـازمان د ملرو ملتونو_ الف 
منشور کې اعالم شويو اصولو ته په پـام 

د ولو غـو د بشري کورنچې،سره
ذاتي ارزت، مساوي او نـه  نزلت اوم

دونکي حقوق، په ن کې د ازاد، ېبېل
پـه  عدالت او سولې د بنس په توـه  

.رسميت پېژني
ملـرو  ددې ته چمتو دي چـې،  -ب

د بشر د حقوقو په نيواله سازمانملتونو
اعالميه او د بشر دحقوقو پـه نيوالـو   

چـې  اعالم او موافقه كېدهتونونو کې 

آگاهی دهی به افکار معلولیت به خاطر
عمومی و داد خواهی از حقوق افـراد  
دارای معلولیت، این میثاق را ترجمـه  
نموده، نیز در نظر دارد که میثاق را به 
زبان های رایج کشور و همچنان به زبان 

. های اشاره و بریل چاپ و نشر نماید
بخش حمایت از حقوق افـراد دارای  (

معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر
).افغانستان

مقدمه
:دولت های عضو کنوانسیون حاضر

بـا یـادآوری اصـول اعـالم     -الف
شده در منشور سازمان ملـل متحـد   
که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر 
و الینفک همۀ اعضای خانوادۀ بشـری  
را به عنـوان بنیـان آزادی، عـدالت    
ــمیت   ــه رس ــان ب ــلح در جه و ص

.می شناسد
ین که سازمان ملـل  با شناسایی ا-ب

متحد در اعالمیۀ جهانی حقوق بشـر و  
میثاق های بین المللی حقوق بشر اعالم 
و موافقت نموده است که همگان بدون 
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پـه  له هر ول تبعيض پرتـه  هر وک

له بيان شويو حقوقو يادوشوو سندونوكې 
.او آزاديو خه برخمن کېدای شي

د ولو بشري حقوقـو او بنسـيزو   -ج
او نه جـال والـي  آزاديو پرنيوالتوب، 

ار او لـه  بيا ينباندې په متقابلې تلتيا
لـه  دغو حقونو خه د معلولو کسـانو 

. اتياېاخيستنېدتبعيض پرته
د اقتصادي، ـولنيزو او فرهنـي   -د

وال، د مـدني او سياسـي   ـحقوقو ني
ـ  وال تـون، د هـر ول   ـحقوقو ني

وال ـنژادي توپيرونو د له منه ولو ني
تون، د و پر وانـدې د هـر ول   
تبعيض د له منه ولو تون، د وروني 
ــا   ــاني ي ــه او ناانس ــورو ظالمان او ن

واندې تـون، د  نکي چلند پروتحقيرو
ماشوم دحقوقو تون او د ولو کـوالو  

د کورنيو د غـو د  ىکاررو او دهغو
حقوقو خه د دفاع د تـون پريادونـه   

. ارين
د دې په منلو چې معلوليت يـوه  -هـ

ـ  ېزياتيدونک ، يپديده ده چـې د فزيک
، حسي او د چاپيريالي خنونو په يروان

هر گونه تمایزی، از تمـامی حقـوق و   
آزادی های مندرج در اسناد مـذکور،  

. برخوردار می باشند
با تأکید مجدد به جهان شـمولی،  -ج

تقابل و ارتباط عدم انفکاک، وابستگی م
میان تمامی حقوق بشر و آزادی هـای  
بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت بـه  

.بهره مندی کامل از آنها بدون تبعیض
با یاد آوری میثاق بین المللی حقوق -د

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین 
المللــی حقــوق مــدنی و سیاســی، 
کنوانسیون بین المللی حـذف تمـامی   

ل تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع اشکا
کلیۀ اشکال تبعیض نسبت بـه زنـان،   
کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات 
ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و 
ظالمانه، کنوانسیون حقوق کـودک و  
کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق 
تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده 

.های آنان
به ایـن کـه معلولیـت    با اذعان-هـ

مفهومی تحول پذیر بـوده، ایـن کـه    
معلولیت منتج از تعامـل افـراد دارای   
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و سره په له نورو کسانېپايله کې د ولن

د اغيزمنې برخې د ىمساوي توه د هغو
 لو خنالس ته راوير.

د هغو اصولو او کنالرو د الروونو -و
اهميت، کوم چې د نيوال خوت په 

په افرادو معلوليت لرونكوپرورام کې د 
د اه راغلي او په معياري قوانينو کـې  

لپاره د مناسـبو  معلوليت لرونكو افرادو
د برابرونې په خاطر په ملـي،  فرصتونو 

د افـرادو سيمه ييزه او نيواله کچه د 
فرصتونو د ال زياتي برابرونـې لپـاره د   
کنالرو، پالنونو، پرورامونو او اقداماتو 
د ه والي، اصولي کولو او ارزونـي د  

.سرهمنلواغيزمن کېدو په 
له ثابتې پراختيا سره د تلو ستراتېژيو -ز

زء په توه د معلوليت د نه بېلېدونكي ج
موضوع ته د عموميت وركولو پر اهميت 

. باندې په تْاكيد سره
پردې باورچې د معلوليت په خـاطر  -ح

تبعيض درلودل، له ذاتي درنـت او د  
انسان له بشري ارزت خه سرغونه 

.ده
د معلوليت لرونكو افرادو ترمن د -ط

معلولیت با موانع و نگرش های محیطی 
است که مانع مشارکت برابر، کامل و 

. مؤثر آنان در جامعه، می گردد
با اذعان به اهمیت اصول، رهنمودها -و

و خط مشی مندرج در برنامـۀ عمـل   
رد افراد دارای معلولیت و جهانی در مو

در قواعد معیاری در خصوص یکسـان  
سازی فرصت ها بـرای افـراد دارای   
معلولیت در تأثیرگذاری بر ارتقای طرح 
ــا،   ــت ه ــابی سیاس ــزی و ارزی ری
برنامه ها و اقدامات در سطوح ملـی،  
منطقه و بین المللی به منظـور آنکـه   
فرصت ها برای افراد دارای معلولیـت  

. ن گرددبیشتر یکسا
با تأکید بر اهمیت تعمـیم دهـی   -ز

موضوع معلولیت به عنوان جزء، جدایی 
ناپذیر راهبردهای مـرتبط بـا توسـعۀ    

.پایدار
با اذعان بـه ایـن کـه تبعـیض     -ح

علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از 
منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسـانی  

. است
با اذعان بیشتر بر تنوع بین افـراد  -ط

٥



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
.تنوع په زيات اذعان

ون چې د د ولو هغو کسانو په-ى
معلوليت په برخه کې د کلکې ننـې او  
مالت غوتونکي دي، د بشري حقوقو د 

.ه اذعانودې او ساتنې د اتيا پ
سره بايد وويل شي د په خواشين-ك
ژمنو او سندونو په شتون وندو نيوالر

سره بياهم د ن په هـر ـو کـې    
ال اوس هم په ولنه معلوليت لرونكي افراد

ورو کسانو په ېر د يـو شـان   کې د ن
له بشري حقوقو ىون کولو او د هغو

خه د سرغونې په برخه کې، له ستونزو 
. سره الس او رېوان دي

په ولو هېوادونو کې په تيره بيا مخ پر -ل
معلوليت لرونكـو  ودې هېوادونو کې د 

دژوند د شرايطو د ه والي لپاره د افرادو
.اريننيوالو مرستو پر اهميت 

د خورا ارزتناکو موجود او بالقوې -م
همکاريو درک کـول، کـوم چـې د    

د ىله خوا د هغومعلوليت لرونكو افرادو
ولنو د عمومي هوساينې او تنوع لپاره تر 

معلوليت لرونكو افرادوسره شوې دي، د 
د بشپو بشري حقوقو او بنسيزو آزاديو 

.دارای معلولیت
با اذعان به نیاز و ارتقای حمایت از -ى

حقوق بشـری تمـامی افـراد دارای    
معلولیت شامل کسانی کـه نیازمنـد   

.حمایت شدیدتری می باشند
با نگرانی از این که علـی رغـم   -ك

وجود اینگونـه اسـناد و تعهـدات،    
ــان   ــت کماک ــراد دارای معلولی اف
ــان   ــارکت ش ــوانعی در مش ــا م ب

ــو ــه عن ــر جامعــه، ب ان عضــو براب
همچنین نقض حقـوق بشـری آنـان    
ــه   ــان مواج ــاط جه ــامی نق در تم

.می باشند
با اذعان بر اهمیت همکاری هـای  -ل

بین المللی برای بهبود شرایط زنـدگی  
افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها 

.به ویژه در کشورهای در حال توسعه
با اذعـان بـه مشـارکت هـای     -م

ــراد ارزشــمند ب ــالقوۀ اف ــل و ب الفع
دارای معلولیت در مورد رفاه کلـی و  
تنوع جوامع شـان و اینکـه ارتقـای    
بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از 
حقوق بشـر و آزادی هـای بنیـادین    
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تيا د ودې او د معيوبـو  خه د برخمن

انو پوره برخه اخيستنه به د يوې ولنې کس
 ولنيزو او اقتصادي پرمخت ،په بشري
کې د بنسيزو پرمختونو او د بې وزل د 
ريو په له منه ايستلو کې اغيزمنه ونه 

.   ولرې
د ـاکنو  معلوليت لرونكو افردود -ن

د ىدحق د آزادي په ـون د هغـو  
يت انفرادي انتيا او استقالليت د اهم

.پېژندل
دې ته په پام سره چـې معلوليـت   -س

لرونكي افراد بايد دا فرصت ولري چې د 
سياستونو او برنامو له جملې پـه هغـو   
مواردو كې چې مستقيمًا په خپله په هغوى 
پورې اه مومي، په فعاله توه د تصميم 

.نيونې برخوال وي
د د هغو ستونزمنو حـاالتو پـه اه   -ع

يت لرونکـي  علولودل چې مېنېاند
سره افراد زیاتېدونكي توپير له و ولونو 

،جنسـيت،  مخامخ دي لکه نژاد، رن
ويـا نـور  عقايدژبې، مذهب، سياسي 

و،، بومي يا ولنيزي، قوميملعقايدو يا په 
ونوريا، عمر اوېدنې، زېد شتمن سطح

ــراد  ــل اف ــارکت کام ــه مش و اینک
دارای معلولیت منـتج بـه گسـترش    
ــای    ــرفت ه ــق و پیش ــس تعل ح
ــادی،  ــعۀ اقتصـ ــم در توسـ مهـ

جتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایـی  ا
.می گردد

با اذعان به این که برای افراد دارای -ن
معلولیت، اسـتقالل فـردی و عـدم    
وابستگی از جمله آزادی انتخاب، مهم 

.می باشد
بادرنظر گرفتن این که افراد دارای -س

معلولیت بایستی این فرصت راداشـته  
باشند که فعاالنه در روند تصمیم گیری

ها در مورد سیاست ها و برنامه هـا از  
جمله مواردی که مستقیمًا به خود آنها 

.مربوط می شوند، سهیم باشند
با ابراز نگرانی از وضعیت دشوار -ع

افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع 
یا اشکال تشدید یافتۀ تبعیض بر مبنـای  
نژاد، رنگ، جنسیت، زبـان، مـذهب   

قاید، و یـا بـا   عقاید سیاسی یا دیگر ع
منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، 
سطح دارایی، تولد، سن و یـا سـایر   
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.خصوصياتو سره مخامخ كېي

ېدنې سره چې، معلـول ېد دې پوه-ف
د کور په دننه او د کور ېنجونې او 

، ېې اخيستننه بهر، له زورزياتي، ناوه 
غفلت يا بې پروا يي، ناوه چلنـد يـا   

او دسپکاوي و دري ) رسار(اک ېزب
له  تر ولو زيات او . سره مخامخې دي

.ستر خطر سره الس او رېوان دي
معلول ماشومان بايد له ولو بشري _ ص

اديو نـه، د نـورو   حقوقو او بنسيزو آز
 ه ېماشومانو پهه تور په برابره او بشپ

د دې په اخ کې د هغـو  . برخمن شي
ژمنو يادونه، کوم چې د ماشوم د حقوقو 
په تون کې غو دولتونو په غاه اخيستي 

. دي
د معلولیت لرونکو افرادو په واسطه _ ق

د بشر له حقوقو او بنسيزو آزاديو خه د 
نې د لوولو لپاره پـه  بشپې ې اخيست

ولو هو كې د جنسيتي ليدلوريو د اى 
.پر اى كولو باندې په تْاكيد سره

دې واقعيت روانه کـول چـې،   د_ ر
په بې وزل معلوليت لرونكي افرادزياتره 

کې ژوند کوي او په دې اه د ککېچنو 

.خصوصیات با آنان مواجه می گردند
با اذعان به این که زنان و دختران -ف

دارای معلولیت غالبًا در معرض خطـر  
بیشتری هم در درون و هم در بیـرون  
خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، 

ستفاده غفلت، یا برخوردهای یا سوء ا
ناآگاهانه، و رفتار ناشایسته و یا استثمار 

.واقع می گردند
با اذعان به این که کودکان دارای -ص

معلولیت بایستی به صورت کـامل از 
حقوق بشر و آزادی های بنیادین بـر  
مبنای برابری با سایر کودکان برخوردار 
گردند، با یادآوری تعهدات دولت های 

در برابـر کنوانسـیون حقـوق    عضو 
.کودک

با تأکید بر گنجانيدن دیدگاه های -ق
جنسیتی در تمامی تالش ها در جهـت  
ارتقای بهره مندی کامل از حقوق بشر و 
آزادی های بنیادین، توسط افراد دارای 

.معلولیت
با تأکید بر این حقیقت که اکثر افراد -ر

دارای معلولیت درشرایط فقيرانـه ای  
می نمایند و در این ارتباط، نیاز زندگی 
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حاالتو داتياوو درک، کوم چې په معلولو 

في اغيـزې  کسانو باندې د بې وزل من
.رايي

ې په شرايطو کې، د د سولې او ج-ش
ملرو ملتونو په منشـورکې د راغليـو   

او د هدفونو او اصولو د بشپ درنـاوي  
بشري حقوقو د نافذو سندونو په پام كې 

له مخې، د معلولو کسـانو بشـپ   نيولو 
، په انې توه، د يخونديتوب اين د

وخت وسله والو نتو او بهرني يرغل په 
. کې
پر فزيکي، ـولنيز، اقتصـادي او   -ت

ريال، روغتيا، ـوونې او  ېي چاپفرهن
روزنې، اطالعـاتو او معلومـاتو تـه د    
السرس داهميت په پېژندلو سره، معلولو 
کسانو ته د دې توان وربل، ترو لـه  
ولو بشري حقوقو او بنسيزو ازاديو خه 

.په پراخه توه برخمن شي
پوهېدو سـره چـې   پدې باندې په-ث

د ولنې د نورو غو په واندې، ىهرو
مسئوليت لري چې د هغـو حقوقـو د   

دو او رعايت لپاره هې وکي، کوم ېدود
چې د بشر دحقوقو په نيوال منشور کې 

اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر 
ــدیق  ــت را تص ــراد دارای معلولی اف

.می نماید
با درنظر داشت این که شـرایط  -ش

صلح و امنیت بر مبنای احترام کامـل  
برای اهداف و اصول مندرج در منشور 
ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری 

از افـراد  نافذ، جهت حمایت کامـل 
دارای معلولیت به ویژه در منازعـات  
مسلحانه و اشغال بیگانگان ضـروری  

. می باشد
اذعان به اهمیت دسترسی به محیط -ت

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فزیکی، به 
صحت، آمـوزش و بـه اطالعـات و    
ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد 
دارای معلولیت در بهرمندی کامـل از  

حقـوق بشـر و آزادی هـای    تمامی 
. بنیادین

وقوف به این که فرد در برابر سایر -ث
افراد و جامعه یی که به آن تعلق دارد، 
دارای وظایفی می باشد، مسئولیت دارند 
تا در جهت ارتقاء و رعایـت حقـوق   
رسمیت شناخته شده در منشور حقوق 
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.راغلي دي

ــرن_ خ  ــوې ــورن د ي ــې ک ه چ
ولنې طبيعي او بنسـيز واحـد دى او   
بايد د ـولنې او دولـت لـه خـوايې     

او معلوليت لرونكو افرادود . وشيمالت
ــو ــا  ىدهغ ــو اتي ــورن د غ د ک

شي او مرسته تر ونيولكېوې بايد په پام
السه کي، ترـو کورنيـو تـه ددې    

ت لرونكي افرادتوان وروبي چې، معلولي
خه بـرخمن  مالتو او مرستوالزموله 
.شي

په دې کي په پوهيدو سره چې، يـو  _ ذ
ون بـه   ناپييلى او هر ايوال تـخيز ن

معلوليت لرونكو افرادووکوالی شي، د 
حقوق او شخصيت تشريح او خونـدي  

معلوليت لرونكـو  وساتي، دا کار به د 
د ژورو او  ناوو ولنيزوحاالتو په افرادو

کمولو کې ېره مهمه مرسته وکي او په 
مدني، سياسي، اقتصـادي، ـولنيزو او   

رصتونو ي برخو کې به، په مساوي ففرهن
سره پـه دواو مـخ پـر وده او هـم      

ون ىپرمختيايي هېوادونو کې د هغو
ـوروي؛ نوخپـل   ته وده ورکي ير 

. بشر تالش نماید
با اعتقاد به این که خانواده، واحد-خ

بنیادین و طبیعی در جامعه اسـت و از  
حمایت جامعه و دولت برخوردار مـی  
باشد و به منظور آنکه خانواده هـا در  
جهت مشارکت برای بهرمندی اى کامل 
و یکسان ویژۀ افراد دارای معلولیـت  
توانمند گردند، بایسـتی افـراد دارای   
معلولیت و اعضای خانوادۀ اى آنها از 

الزم حمایت هـا و مسـاعدت هـای   
.برخوردار گردند

ــه   -ذ ــن ک ــه ای ــاد ب ــا اعتق ب
کنوانســـیونی جـــامع و کامـــل 
بــین المللــی، در جهــت ارتقــاء و 
ــراد دارای   ــوق اف ــت از حق حمای
معلولیــت، ســهم عمــدۀ درجبــران 
ــراد دارای  کمبودهــای اجتمــاعی اف
ــارکت    ــای مش ــت و ارتق معلولی
ــی،   ــای فرهنگ ــه ه ــا در عرص آنه

و مدنی با اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
فرصت هـای برابـر در کشـورهای    
در حال توسعه و توسعه یافتـه ایفـاء   
می نمایـد، بـه شـرح زیـر توافـق      
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: داسې اعالمويفقتموا

موخه
لوم ماده

معلوليـت  موخـه، د  كنوانسيوند دې 
، د ولو بشري حقوقو او لرونكو افرادو

بنسيزو آزاديو دبشپې او مساوي برخمن
مين لپاره ده، ونديتوب او تْاتيا د ودې، خ

تر و د دوی ذاتي درنـاوي تـه وده   
د هغـو  معلوليت لرونكي افراد. ورکي

کسانو په ون چې اود مهاله فزيکي، 
متياوې لري يذهني، دماغي يا شعوري ن

 ونو سره د مقابلې په تراوله بېالبېلو خن
کې، ايي په ولنه کې له نورو کسـانو  

ې او اغيزمنې سره په مساوي توه له بشپ
. شيېخه بې برخې پاتېبرخې اخيستن

تعريفونه 
يمه ماده ه دو

الندې اصـطالحانې  په دغه تون کې
:دغسې معني كېي

ژبه، د متن ودنه، د بريل خط، " ايكي"
 و چاپ، د الس رس يكي، زيحسي ا
 ،ه ارتباطو رسنيز روشونه او همدارن

:نموده اند
هدف 

:مادۀ اول
هدف کنوانسیون حاضر، ارتقْا، حمایت 
و تضمین بهرمندی برابر وکامل افـراد  
دارای معلولیت از کلیۀ حقوق بشـر و  

تـرام  آزادی های بنیادین و ارتقای اح
افراد .نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد

دارای معلولیت شامل کسانی می شوند 
که دارای عارضۀ دراز مدت فزیکـی،  
ذهنی، فکری و یا حسی می باشند که در 
تعامل با موانع گوناگون امکـان دارد  
مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط 
برابر با دیگـران در جامعـه متوقـف    

.گردد
تعاریف 

:ادۀ دومم
در کنوانسیون حاضر اصطالحات زیـر  

:چنین معنی می گردد
شامل زبان، نمایش متن، خط " ارتباطات"

بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشـت،  
روش های چند رسانه یی قابل دسترس و 
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او شكلونه، ساده ليكنې، شفاهي روشونه 

او انسان لوستې ژبه، پياوي كـوونكي،  
اى وونكي روشونه، په ارتباطي الرو 
چارو او شكلونو كې شـامله فنـاوري،   
اطالعات او د السرس و ايكي شامل 

.دي
يد شــفاهي او اشــاره ا "ژبــه"

كالمــيژبــو پــه ــون نــورې غير
.ژبې

دمعلوليت : "د معلوليت له مخې تبعيض"
س د هر ول تمايز، حـذف يـا   پر بن

محدوديت په معني دى چـې مؤخـه او   
اغېزه يې په مدني، فرهني، ـولنيزې،  
اقتصادي، سياسي يا هرې بلې برخې كې 
ناتواني، له نورو سره په برابره توـه د  
بشر د حقوقـو او بنسـيزو آزاديـو د    
پېژندنې او ې اخيستنې د نفې اعمالول 

ل ولونه لـه  همدارنه د تبعيض و. دي
هغې جملې خه د منطقي انطباق نفې هم 

.نغاي
ــاق   ــي انطبـ Reasonable)منطقـ

Accomodation) ــو د مقتضــي او اين
بدلونونو د رامنته كېدو د تطابقاتو پـه  

همچنین روش ها و اشـکال ارتبـاطی   
کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان 

، و روش های تقویت کننده و جایگزین
شیوه ها و اشکال ارتباطی شامل فناوری 
اطالعات و ارتباطات قابل دسترس می 

.گردد
شامل زبـان هـای گفتـاری    ": زبان"

و اشاره یی و سایر اشکال زبان های غیر 
.کالمی می گردد

به معنـای  ": تبعیض بر پایۀ معلولیت"
هرگونه تمایز، حذف و یا محدودیت بر 

ثیر آن پایۀ معلولیت است که هدف و تأ
ناتوانی با نفی شناسایی، بهرمنـدی یـا   
اعمال کلیۀ حقوق بشر و آزادی هـای  
بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه 
هـای مـدنی، فرهنگـی، اجتمـاعی،     
اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینۀ دیگری 

همچنین در برگیرندۀ تمـام  . می باشد
اشکال تبعیض از جمله نفـی انطبـاق   

.رددمنطقی نیز می گ
ــی   ــاق منطقـ Reasonable)انطبـ

Accomodation)  به معنای تطابقـات
ایجاد تغییـرات مقتضـی و ضـروری    
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معني دى او نه په خاصه موقع كې په نـا  
متناسبه توه د فشار تحميلول، و ه 

يطو اخيستنه او له نورو سره په برابرو شرا
كې د معلوليت لرونكو افرادو په واسطه د 
   يزې آزادول حقـوق او بنسـ بشر

.تضمين كي
د :(Universal Design)نيواله طراحي 

توليــداتو، چاپېريــالونو، برنــامو   
ــې د   ــي ده چ ــه معن ــدمتونو پ او خ
امكان تـر حـده ولـو افـرادو تـه،      
ــدادي  ــه ــايي ام ــق و وي، ن تطبي

ــت  ــې د معلولي ــايل چ ــو وس لرونك
ــن    ــه اي ــو ت ــو ل ــرادو خاص اف
   ــ ــوالې طراحـ ــه نيـ دي لـ

.خه حذف شي
عمومي اصول

درېيمه ماده
:ددې تون اصول په دې ول دي

د ذاتي کرامت درناوی، فـردي  -الف
، خپلـواک انتخـاب او   خود مختاري

.ونپه دافرادو د استقالل
.نه توپير-ب

ــه   ــار ب ــل فش ــه تحمی ــت و ن اس
صورت نامتناسب در موقع خـاص تـا   
بهرمندی و اعـمال کلیۀ حقوق بشر و 
آزادی های بنیادین، توسط افراد دارای 
معلولیت در شرایط برابر با دیگران را 

.مایدتضمین ن
: (Universal Design)طراحی جهانی

به معنای طراحی تولیدات، محیط هـا،  
برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد 
امکان، برای تمامی افراد، بدون نیاز به 

. تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد
نباید تهیۀ وسایل امدادی که برای گروه 
های خاصی از افراد دارای معلولیـت  

است از طراحی جهانی حذف ضرورت
.گردد

اصول عمومی
:مادۀ سوم

:اصول کنوانسیون حاضر عبارت اند از
احترام به منزلت ذاتـی، خـود   -الف

مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و 
.استقالل افراد

.عدم تبعیض-ب
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په ولنه کې بشپه او اغيزناکه برخه -ج

.اخيستنه
درناوی او د بشر د تنوع ونوتهد تفاوت-د

او انسانيت د يوې برخې پـه توـه د   
.منلمعلوليت لرونكو افرادو

.د فرصتونو برابري-هـ
.يالسرس-و
.تر من برابروالیه وود و او نارين-ز
ماشـومانو د  معلوليت لرونكـو د -ح

د حقوقو درناوی ىاستعدادونو او دهغو
پـل هويـت وسـاتالی    کول، چـې خ 

. شي
ژمنېعمومي 

لورمه ماده
د معلوليت لرونكو نه ولو دولتوغي -۱

ته پرتـه لـه کـوم تـوپيره د     افرادو
ــو  ــ، د ول ــت پربنس دوى د معلولي

مين او بشري حقوقو او بنسيزو آزاديو تْا
دې مـوخې تـه د   .  وده په غاه اخلي

دو لپـاره غـي دولتونـه ژمنـه     ېرس
: کوي
کـې د  حاضر كنوانسيونپه دغه -الف

مشارکت کامل و مؤثر و ورود در -ج
.جامعه

احترام به تفاوت ها و پذیرش افراد -د
ی معلولیت به عنوان بخشی از تنوع دارا

.انسانی و بشری
.برابری فرصت ها-هـ

.دسترسی-و
.برابری بین زن و مرد-ز
احترام به ظرفیت های قابل تحول -ح

کودکان دارای معلولیت و احترام بـه  
حقوق کودکـان دارای معلولیـت در   

.جهت حفظ هویت شان
تعهدات کلی
:مادۀ چهارم

عهد می گردند دولت های عضو مت-١
که تحقق کلیۀ حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت 
را بدون هر گونه تبعیض بـر مبنـای   

. معلولیت تضمین نموده، ارتقاء دهنـد 
بدین منظور، دولت های عضو متعهد می 

:گردند
تمامی تدابیر قـانونی، اداری و  -الف
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حقوقو د په رسميت پېژندل شوو راغليو 

عملي کولو لپاره د ولو مناسبو، تقنيني، 
.ولاوچتاو نورو امونو يادار
ــو،  -ب ــو قوانين ــو هغ ــد د ول باي

د بـدلولو او  ، عملونومقرراتو، دودونو
فسخ کولولپاره، کوم چې د معلولو کسانو 

وي، د قانون په واندې تضاد رامنته ک
په ـون و امونـه پورتـه    ېجوون

. شي
د معلوليت لرونكو افـرادو بايد د -ج

بشري حقوقو سـاتنه او وده پـه ولـو    
کنالرو او پرورامونو کې په پام کـې  

. ونيسي
له هر راز اليحـو او کنـو خـه    -د

تون سره كنوانسيون کوم چې له اوسني 
 تر په کر کې وي، ه کول او ددې ا

السه کول چې، دحکومتي چـارواکواو  
ولنو اليحې له اوسني تون سره سمون 

. لري
د هر فرد، موسسې يا خصوصـي  -ـه

ولنې له خوا د معلوليت له مخې د تبعيض 
د له منه ولو لپاره د ولو و ـامونو  

.پورته کول

وق سایر تدابیر را در جهت اجرای حق
به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون 

.حاضر را اتخاذ نمایند
تمامی تدابیر مقتضـی از جملـۀ   -ب

قانونگذاری، به منظور تغییر و یا الغای 
قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم 
و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه 
افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ 

.نمایند
حقـوق بشـری   حمایت و ارتقاء -ج

افراد دارای معلولیـت را در تمـامی   
سیاست ها و برنامه ها مـدنظر قـرار   

.دهند
از اعمال هرگونـه اقـدام و یـا    -د

روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می 
باشد، خود داری شود و اطمینان حاصل 
گردد که مقامات و نهادهـای دولتـی   
مطــابق کنوانســیون حاضــر عمــل 

. می نمایند
مامی تدابیر الزم را جهت حذف ت-هـ

تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد، 
سازمان یا تشکیالت شخصی به کـار  

.گیرد
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بايد د عمومي بيان شـويو ژمنـو،   -و

ه او ېنه خدماتو، لوازمو او اسانتياوو ود
په غاه واخلي، لکه نه چې، د همدې 

کې راغلي، چې بايد اصليم ه تون په دو
معلوليت بيې، د ېيلترله دسمون او په 

د مشخصو اتياوو د پوره لرونكو افرادو
ىکېدو لپاره وغواي، تر ـو د هغـو  

موجوديت او کارونې ته وده ورکي او 
روونو عمومي طرحې ته د معيارونو او ال

.په پرمخت کې ورتيا ولري
د معلوماتي او خبرتيايي تکنـالوژيو،  -ز

خوتي مرسـتو، سـامان آالتـو او    
کنالوژيو په ون د نويـو  تمرستندويو 

معلوليت لرونكـو  کنالوژيو په اه چې ت
پرمخت ،ته مناسب وي، د ېنوافرادو
ترالسه کېدو او کارونې د ودې په او د

کنـالوژيو تـه   تهغـو  ستل اويغاه اخ
لوميتوب ورکول، د کومو چې داخيستلو 

. توان ولري
ته د نويـو  معلوليت لرونكو افرادو-ح
ــه ــون د خوــتي ت ــالوژيو پ کن

مرستو، سـامان آالتـو او مرسـتندويو    
ــتو د   ــه د مرس ــالوژيو، همدارن تکن

تحقیق و توسعۀ کاالها، خـدمات،  -و
تجهیزات و کاال های منطبق با طراحی 
جهانی مطابق با اصل دوم کنوانسـیون  

. حاضر را انجام داده، یا ارتقاء بخشد
ترین سازگاری و به نوعی که نیازمند کم

هزینه در تأمین نیازهای ویژۀ افراد دارای 
معلولیت باشد، دسترسی و بهرمندی از 
آنان را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی 
را در توسعه ستندردها و دستورالعمل ها 

.ارتقاء بخشد
تحقیق و توسـعه را بـه منظـور    -ز

میسر سازی و اسـتفاده از تکنـالوژی   
ژی معلومـاتی و  جدید از جملۀ تکنالو

ــک    ــالوژی کم ــات و تکن ارتباط
به تـردد وسـایل کمکـی مناسـب     
برای افـراد دارای معلولیـت را بـا    
قبول اولویت به تـوان خریـد افـراد    
ــاء  ــام و ارتق ــت، انج دارای معلولی

.دهند
ــترس در  -ح ــل دس ــات قاب اطالع

ــرددی،    ــای ت ــک ه ــورد کم م
وسایل و تكنـالوژى هـای کمکـی    

ــالوژى ــه تكن ــوین از جمل ــای ن ه
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نورو ولونـو، مالتيـزو خـدماتو او    

کو اسانتياوو په اه د تر السـه کېـدون  
. معلوماتو واندې کول

د هغو حقوقـو لـه مخـې چـې     -ط
ـ  كنوانسيونپه دې  وکې راغلـي، دهغ

او کــاري روزنــه، يکســانو مســلک
.معلولينو سـره مرسـته کـوي   له چې 

ــو د معلوليــت لرونكــو اشخاصــو 
ته د نوموو خدمتونو يا حقوقو تضـمين  

.شوي خدمتونه او مرستې واستول شي
ـ زو او فرهند اقتصادي، ـولني -۲  ي

، يسـره، غـ  نيولـو حقوقو پام کې 
ــه ــې دولتون ــه کــوي چــې خپل ژمن

موجودې سرچينې پـه هغـو ـايونو    
كې چې اتيا وي، اعظمـي حـد تـه    
ورسوي چې د نيوالې همکار په کاري 

توه د دغو حقوقو يچوکا کې په بريال
چې په تون کې راغلـي او د  پلي كول

ء و اجرانيوال قانون له مخې د فوري
. ، ونيسيدي
د عملـي کولـو   كنوانسيوند دې -۳

لپاره د قانون او کنالرو د پرمخت او 
معلوليـت  عملي کېدو په برخه کې او په 

و سایر اشکال امـدادی، خـدمات و   
امکانات حمایتی را برای افـراد دارای  

.معلولیت، تأمین نماید
آموزش کارکنان و متخصصانی را -ط

که با افراد دارای معلولیت در زمینـۀ  
اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در 
این کنوانسیون کار می نمایند ارتقـاء  

معلولیـت  بخشند تا به اشخاص دارای 
خدمات و کمک های تضـمین شـده   

. توسط حقوق مذکور رسانده شود
هر یک از دولت های عضو با توجه -٢

به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
متعهد می گردد، تـدابیر الزم را بـا   
باالترین حد منابع موجـود شـان در   
چارچوب همکاری های بین المللی، با 

ق نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقو
مذکور بدون پیش داوری نسـبت بـه   
تعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که 
بالفاصله بر اساس حقوق بین الملل قابل 

. اجراء می باشند، اتخاذ نماید
در جهت اجرای کنوانسیون حاضر -٣

در توسعه و اجرای سیاست ها و قوانین 
و سایر روندهای تصمیم گیری مربوط 
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کـو د  ېپورې اوند د پرلرونكو افرادو

نيونې د بهيرونو په مسايلو کې، غـي  
معلوليـت  بايد له ندې له فعالودولتونه

ليـت لرونكـو  معلواو لرونكو افـرادو 
سسو سره ؤله ممثلو مىماشومانو او دهغو

. سال او مشوره وکي
کې هې شی بايد كنوانسيونپه دې -۴

په هغو شـرايطو بانـدې کـوم چـې     
د حقوقـو د  معلوليت لرونكو افرادو د

پېژندنې لپاره په لوه کچه ور وي، يا 
يا  په نيوال قانون هېوادهم ايي د غي 
کې نافذ وي، دولتهغه کې کوم چې په 

بايـد د هغـو بشـري    . اغېزه ونکي
حقوقو او بنسيزو آزاديو پـه وانـدې   
كوم چـې د همـدې تـون د غـو     

ژندل شـوي،  ېنو لخواپه رسميت پدولتو
د قـانون،  دې هې ول بنديز يا فسخ 

تونونو، مقرراتو او دودونو له مخې، په 
شـان  غه دكنوانسيوندې بهانه چې، دا

په رسميت نه پېژني او يا داو آزحقوق ا
يې هم په ېره له کچه په رسميت پېژني، 

.       تر سره نشي
شرايط بايـد د  كنوانسيوند دې -۵

ـ  ت هـای  به افراد دارای معلولیت دول
عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت 
از جملۀ کودکان دارای معلولیـت از  
طریق سازمان های که نمایندگی آنها را 
به عهده دارند مشورت نموده و آنها را 

.به طور فعال به کار گیرند
هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر -۴

مفادی که موجب تحقق حقوق افـراد  
ون دولت عضو و دارای معلولیت در قان

یا حقوق بین الملل که در آن کشـور  
. اجراء می گردد، تأثیری نخواهد داشت

هیچگونه محدودیت و یـا فسـخی در   
مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادینی 
که توسط دولت عضو بـه رسـمیت   
شناخته شده و یا موجود می باشد نسبت 

به موجب قانون، به کنوانسیون حاضر، 
قررات یا رسوم به  بهانۀ کنوانسیون ها، م

اینکه کنوانسیون حاضـر آن دسـته از   
حقوق و آزادی ها را به رسمیت نمـی  
شناسد و یا آنها را با درجـۀ اهمیـت   
کمتری به رسمیت می شناسد، اعـمال 

.نمی گردد
مفاد کنوانسیون حاضر به تمـامی  -۵
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رال دولتونو ولو برخو ته، له هر ول  دف

محدوديت او استثنا خه پرته وغـزول  
. شي

برابري او نه توپير
:پنمه ماده

ـ دولتوغي -۱  ،ول د نه دا مني چې
قانون په واندې يو شان حيثيت لري او له 
قانون خه د مسـاوي خونـديتوب او   
مساوي ې اخېستنې لپاره هې راز توپير 

. نه ورسره کېي
بايد د معلوليت له مخې دولتونهغي -۲

د هر ول توپير مخنيوی وکي او بايد د
لپاره په هره برخه معلوليت لرونكو افرادو 

نه ولو په خـاطر د  کې د تبعيض د م
زناک قانوني خونـديتوب  ېمساوي او اغ

. ضمانت وکي
ددې لپاره چې د مساواتوکچه لوه -۳

شي او توپير له منه الشي، نو غـي  
مين لپاره چې بايد ددې کار د تْادولتونه

معقوله روغه او سمون رامنته شي، ول 
. مناسب امونه پورته کي

د عملـي  ادو معلوليت لرونكو افرد -۴

مناطق دولت های فدرال بدون هیچگونه 
ــترش  ــتثنایی گس ــدودیت و اس مح

.می یابد
برابری و عدم تبعیض

:مادۀ پنجم
دولت های عضو، تمامی افراد را در -١

برابر قانون مساوی دانسـته و بـدون   
هیچگونه تبعیضی از حمایت برابـر و  
ــوردار   ــانونی برخ ــر ق ــافع براب من

.می باشند
دولت های عضو تمامی تبعیضـات  -٢

منبعث از معلولیت را ممنوع نمـوده و  
ر و مســاوی حمایــت حقــوقی مــؤث

را برای افراد دارای معلولیت در برابر 
تبعیض در تمام زمینـه هـا، تضـمین    

.می نماید
ــری  -٣ ــای براب ــور ارتق ــه منظ ب

ــای    ــت ه ــیض، دول ــع تبع و رف
عضو، اقـدامات مناسـبی را جهـت    
ــاذ   ــی اتخ ــاق منطق ــمین انطب تض

. می نمایند
تدابیر ویژۀ که برای تسـریع یـا   -٤
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برابر والي د چکتيا يا تر سره کولو لپاره، 
د انو ضروري امونو پورته کـول  

تر شرايطو الندې كنوانسيونبايد د دې 
.تبعيض ونه ل شي

معلوليت لرونکې ې
:شپمه ماده

دا مني چې، معلـولي  دولتونهغي -۱
ې او نجوني له ول ول توپيرونـو  

غه برخه کې بايد سره مخامخ دي او په د
له بشري حقوقو او بنسيزو آزاديو خه د 

تيا د د بشپې او مساوي برخمنىهغو
تر سره کېـدو لپـاره امونـه پورتـه     

.  کي
ــي -۲ ــهغ ــو دولتون  ــد د باي

د بشپ پرمختـ او پياوتيـا لپـاره    
ــيزو    ــو او بنس ــري حقوق ــه بش ل

کې كنوانسيونآزاديو خه، چې په دې 
تيا د ضمانت کولو په برخمنراغلي، د

موخه ـول مناسـب امونـه پورتـه     
. کي

ملی افـراد دارای  دستیابی به برابری ع
معلولیت ضروری است، بـر اسـاس   
کنوانسیون حاضر تبعیض تلقـی نمـی   

. گردد
زنان دارای معلولیت

:مادۀ ششم
دولت های عضو اذعان می دارند -١

که زنان و دختران دارای معلولیت دچار 
تبعیضات چندگانه می باشند و در ایـن  
ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهرمندی 

مل آنها را از تمامی حقـوق  برابر و کا
بشر و آزادی های بنیادین اتخاذ مـی  

. نمایند
دولت های عضو، تمـامی تـدابیر   -٢

مناسب را جهت تضمین توسعۀ کامـل،  
پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور 
تضمین برخورداری آنان از بهره مندی و 
اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین 

ضر اتخاذ می مندرج در کنوانسیون حا
. نمایند
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معلوليت لرونکي ماشومان
:اوومه ماده

بايـد لـه نـورو    دولتونـه غي -۱
ماشومانو سره پـه مسـاوي توـه د    

ماشومانو لپاره له ولـو  معلوليت لرونكو
حقوقو او بنسيزو آزاديو خه د يبشر
يبرخمنېبشپامونه تيا په خاطر ا ن

. پورته کي
ماشومانو په اه معلوليت لرونكود -۲

په ولو کنو کې، د ماشوم غوره ې بايد 
. په لومي سر کې وي

بايد ا تر السه کي دولتونهغي -۳
ماشومان ددې حق معلوليت لرونكوچې، 

لري چې، خپل نظريات په آزاده توه په 
هلولو هغو موضوعانو باندې، کوم چې
ىدوی سره اه لري رند کي، د هغو

د عمر او بلوغيت ىنظرونو ته بايد د هغو
ىله مخې ارزت ورکشي او له هغـو 

سره دې مرسته وشي، چې حقـوق يـې   
.تحقق ومومي

کودکان دارای معلولیت
:مادۀ هفتم

دولت های عضو تـدابیر الزم را  -١
جهت اطمینان از این که کودکان دارای 
معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی 
های بنیادین بر مبنای برابر بـا سـایر   
کودکان بهره مند می باشند، اتخاذ می 

. نمایند
به کودکان درتمامی اقدامات مربوط-٢

دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک 
. در اولویت نخست می باشد

دولت های عضو تضمین می نمایند -٣
که کودکان دارای معلولیت از حق بیان 
آزادانۀ نظريات خود در تمامی امور تأثیر 
گذار بر آنها برخوردار مـی باشـند،   
نظريات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر 

با سایر کودکان از سنجش مبنای برابر
مناسب برخوردار می گردد و در تحقق 
حقوق آنها کمک های متناسب با سن و 

.نوع معلولیت شان ارایه می گردد
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پوهونه
:اتمه ماده

ژمنه کوي چـې پـه   دولتونهغي -۱
زمن او مناسب ېالندنيو برخوکې ژور، اغ

:امونه پورته کي
د حقوقو علوليت لرونكو افرادومد -الف

ــاوي د ودې  ــيت د درنـ او شخصـ
په اه د معلوليت لرونكو افرادولپاره، د 

کورنيو او ـولنې د پـوهې د کچـې     
داېلو.
پـورې  معلوليت لرونكو افرادوپه -ب

اوند د جنسيت، عمر او د ژوند د ولو 
برخو په ون د کليشه ای، له توپيرونو 

په واندې نونکوکوسورنه کو او زيان 
. مبارزه کول

د وتياوو معلوليت لرونكو افرادود -ج
او همکاريو لپاره د عمومي پوهې د کچې 

. وده
ددې موخې ته د رسېدو تدبيرونـه  –۲

:عبارت دي له
ز منې عامه پوهاوي د کچې د ېد اغ-الف

لوولو لپاره د ول ول کنالر و کارول 

آگاه سازی
:مادۀ هشتم

دولت های عضو متعهد می گردند -١
تدابیر فوری، مؤثر و مناسب را اتخـاذ  

:نمایند
افزایش آگاهی در تمامی جامعه از -الف

در سطح خانواده در مورد افراد جمله
دارای معلولیت ارتقاء داده، احتـرام و   
منزلت افراد دارای معلولیت را پرورش 

.دهند
با اقدامات کلیشه يى، متعصبانه و -ب

مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت از 
جمله آن دسته از مواردی که برمبنـای  
جنسیت و سن می باشد در تمامی حوزه 

.مبارزه نمایندهای زندگی 
آگاهی در مورد ظرفیـت هـا و   -ج

مشارکت افراد دارای معلولیت را ارتقاء 
.بخشند

تدابیر نیل به این هدف عبارت اند -٢
:از

ابتکار و تداوم جریان آگاه سازى -الف
ــده    ــی ش ــؤثر، طراح ــومی م عم

٢٢



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
:اين دي چې

دحقوقو وليت لرونكو افرادومعلد: لومى
.د منلو او د درناوي کچه لوه شي

په اه معلوليت لرونكو افرادود : دوه يم
پوهې او پراخي ولنيزې خبرتيا ته ېمثبت

.وده ورکشي
د معلوليت لرونكـو افـرادو  د :درېيم

مهارتونو، واکمنيو او وتياوو او په کار 
د ايونو او د کاررانو په بازارونو کې

.د همکاريو پېژندنه او وده ورکولىهغو
له وکتوب نه د ولو ماشومانو پـه  -ب

ون د وونيز نظام، په ولو برخو کې د 
د حقوقو د درنـاوي د  معلوليت لرونكو

.چلند دودول
د رسنيو د ولو ارانونو هـول،  -ج

په د رنورولو معلوليت لرونكوترو د 
پلـه  موخې پـه خ كنوانسيوناه د دې 

. خوه رندې کي
ىاو د هغومعلوليت لرونكو افرادو د -د

برنامود حقوقو په اه پوهنيزو او روزنيزو 
. ته وده ورکول

:جهت
تقویت پذیرش حقوق افراد دارای : اول

.معلولیت
و تعبیرهای مثبت ارتقای ذهنیت ها : دوم

و آگاهی هاى اجتماعی بیشتر نسبت به 
.افراد دارای معلولیت

ارتقای شناسایی مهـارت هـا،   : سوم
شایستگی ها و توانایی های افراد دارای 
معلولیت و مشارکت آنها در محیط کار 

. و بازار کار
پرورش نگرش احترام بـه افـراد   -ب

دارای معلولیت در تمامی سطوح نظـام  
از جمله در تمامی کودکان از آموزشی 

. سنین آغازین
ترغیب تمامی ارگان های رسانه يى -ج

جهت به تصویر کشاندن افـراد دارای  
معلولیت به روشی که سازگار با اهداف 

.کنوانسیون حاضر باشد
ارتقای برنامه های آموزشی آگـاه  -د

سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و 
. حقوق افراد دارای معلولیت
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ىالسرس
:نهمه ماده

په خپلواکه توه د ژوند کولو او د -١
خونو کې د بشپولو ا برخې ېژوند په

معلوليت لرونكـو  اخيستنې په اوند، د 
غي هېوادونه  بايد د واکمنول،افرادو

لو لپـاره چـې   اوچتودې امونو د تر 
له نورو سره پـه  معلوليت لرونكي افراد

ـ مساوي توه د فزيکـي چاپ  ريال ، ېـ
ترانسپورت، د معلوماتي او ايکتيـايي  

د سيسم په ون د معلوماتو، کنالوژت
مخابراتو او نورو هغو اسانتياوو او خدماتو 

اري او کليوالي ته، چې په عامه توه په
. ولريىسيمو کې واندې کېي، السرس

دغه کنې، چې بايد السرسي ته د خنونو 
په کې ى او بندونو تشخيص او رنوال

ان ه، الندېشامل وي، پهکي ېتو ني
لدې جملې النـدې  له ان سره رانغاي

: موارد
روغتيايي دوونيو، هستونيو،-الف

ونو په ون ودانيو، او کار ايآسانتياوې
سکونو، ترانسپورت او نورو کورنيو او 

دسترسی 
:مادۀ نهم

برای توانا سـازی افـراد دارای   -١
ــدگی  معلولیــت جهــت مســتقل زن
نمودن و مشارکت کامـل در تمـامی   
عرصه های زندگی، دولت های عضـو  
تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی 
افــراد دارای معلولیــت بــر مبنــای 
برابر با دیگران بـه محـیط فزیکـی،    

اطـات از  حمل و نقل، اطالعات و ارتب
جمله سیستم و تكنالوژى اطالعـات و  
ــهیالت و   ــایر تس ــات و س ارتباط
خدمات ارایه و یـا فـراهم گردیـده    
جهت عمـوم در منـاطق شـهری و    

تـدابیر  . روستایی اتخاذ مـی نماینـد  
مذکور که در برگیرنـدۀ تشـخیص و   
رفع موانع و مشکالت در دسترسی می 
باشد، در برگیرنـدۀ مـوارد زیـر از    

:جمله
ساختمان ها، جاده ها، حمـل و  -الف

نقل و سایر تسهیالت درون و بيـرون  
سقفی شامل مدارس، خانه ها، تسهیالت 
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باندنيو مرکزونو ته السرس .

نايزو او بېنيو خدمتونو پـه  ېد بر-ب
ون اطالعـاتو، مخـابراتو او نـورو    

. السرستهخدماتو
ونه بايد په الندنيو برخوکې دولتغي -٢

ــه     ــه پورت ــام و امون ــم د پ ه
:کي
ندو آزادشويو  داقـل  ولوته د او-الف

حد ولنيزو تسـهيالتو او خـدمتونو د   
السرس د ترسره كېدو پراخول، اعالمول 

.او ارنه
ددې ا تر السـه کـول چـې،    -ب

آسـانتياوې او چـې ېسسؤخصوصي م
د ـو خدمتونه وانـدې کوي، زولني
لپاره د ترالسـه  يت لرونكو افرادومعلول

.ونيسيکېدو ول اخونه په پام کې 
د اوندو ادارو کار کوونکوته وونه -ج

معلوليت لرونكو افـرادو ورکول چې د 
.دوتياوو په اه معلومات ترالسه کي

په ودانيو او عامه ايونو كې د بريل-د
او زينالونو برابرول، تر ) د ندو ليك(

و په اسانه سره د لوستلو و او مفهوم 
.  ستل شييترې واخ

. طبی و محیط کار
اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات -ب

شامل خدمات الکترونیکی و خـدمات  
. اضطراری

دولت های عضو همچنین تـدابیر  -٢
مناسبی را به منظور ذیل اتخـاذ مـی   

:ندنمای
توسعه، اعالم و نظارت بر اجرای -الف

حداقل معیارها و خط مشی های مربوط 
به دسترسی به تسهیالت و خدمات آزاد 

. شده برای عموم
تضمین این که مؤسسات خصوصی -ب

ارایه کنندۀ تسهیالت و خـدمات آزاد  
جهت عموم، تمامی جنبه های دسترسی 
افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار می 

. ددهن
جهت مرتبطان با موضوع دسترسی -ج

افراد دارای معلولیت، آموزش تـدارک  
.ببینند

در ساختمان ها و سایر تسـهیالت  -د
ارایه شده برای عموم، عالیمی به خـط  
بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم 

. و خواندن ارایه نمایند

٢٥



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
نکو او د د الرـوونو، لوسـتو  -ـه

اشاره ای ژبې، مسلکي ژبانې په ون د 
ژوند د بېالبېلو مرستندويه او منيـو  
کنالرو واندې کول، ترو عامه دولتي 
ودانيو او نورو مرکزونو ته السرسی اسانه 

.کي
-معلوماتو تـه د السرسـ د ا  -و

سره معلوليت لرونكو افرادومنتيا لپاره، له 
ولونو د مرستې او مالت د نورو مناسبو

.    وده 
ــو  -ز ــون نوي  ــه ــ پ د انرنې

ــايي  ــاتي او ايکتي ــالوژتمعلوم کن
د السرس معلوليت لرونكو افرادوته د 

. وده
دالسرس و معلوماتي او ايکتيايي -ح
کنالوژيو او سيستمونو طرحې، پرمخت، ت

توليد او وېش ته وده ورکول، چې بيا دغه 
ــالوژت ــو او کن ــر ول سيســتمونه ت

ــه  ــ پ ــره د السرس ــې س ــې بي کم
. ووي

انواع کمک هـای حضـوری و   -هـ
ت گرو متوسط از جمله راهنماها، قرائ

مترجمان حرفه یی زبان اشاره را جهت 
تسهیل در دسترسی به ساختمان هـا و  
سایر تسهیالت ارایه و یا فراهم گردیده 

.جهت عموم ارایه نمایند
سایر اشکال مناسب، یاری و کمک -و

از افراد دارای معلولیت، جهت اطمینان 
از دسترسی آنها به اطالعات را ارتقـاء  

.بخشند
اد دارای معلولیت بـه  دسترسی افر-ز

سیستم و تكنالوژى جدید اطالعـات و  
ارتباطات از جمله انترنـت را ارتقـاء   

.بخشند
طراحی، توسعه، تولیـد و توزیـع   -ح

سیستم ها و تكنالوژى های اطالعات و 
ارتباطات قابل دسترس در مراحل آغازین 
به منظور آنکه این نظام ها و تكنالوژى 

س گردد، را با کمترین هزینه قابل دستر
.ارتقاء بخشند
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د ژوند حق
:لسمه ماده

نه يوـل بيـا اعالمـوي،    دولتوغي 
چې هر انسان د ژوند کولو ذاتي حق لري 
او بايد له نورو كسانو سره په مسـاوي  

زمنې ېد اغمعلوليت لرونكو افرادوتوه د 
تيا لپاره ول اين امونه پورتـه  برخمن

. كي
وا او بېنيو بشـري پېـو   د 

حاالت
:يوولسمه ماده

ـ دولتوغي  وال بشـري  ـنه بايد د ني
قانون او نيوالـو بشـري حقوقـو د    

ـ   وال قـانون  ـقانون په ون لـه ني
سره سـم ـولې اينـې کنـې تـر      
سره کي، تـر ـو د وسـله والـو     

ـو   يجنيو بشـري پېيزو حاالتو، بې
ــو د   ــي افتون ــه او د طبيع رامنت

کېدو په ون، د  خطر په حاالتو کې د 
خونـديتوب او  معلوليت لرونكو افرادو

.امنيت وساتي

حق حیات
:مادۀ دهم

دولت های عضو مجددًا تأیید می نمایند 
که هر انسانی از حـق ذاتـی حیـات    
برخوردار است و تمامی تدابیر الزم را 
برای تضمین بهره مندی مؤثر توسـط  
افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با 

.دیگران، اتخاذ می نمایند
آمیز و فوریت وضعیت های مخاطره

های انسانی
:مادۀ یازدهم

دولت های عضو می بایست برابر بـا  
تعهدات آنـان در چـارچوب حقـوق    
بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانۀ 
بین المللی و حقوق بشر بین المللـی،  
تمامی تدابیر الزم را جهت اطمینـان از  
حمایت و ایمنی شخصی افـراد دارای  

آمیزی شامل معلولیت در شرایط مخاطره
وضعیت مناقشات مسلحانه، فوریت های 
انسانی و وقوع آفت های طبیعی اتخاذ 

.می نمایند
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 اندې د برابربرخمندد قانون په و
تيا منل

:دوولسمه ماده
نه بايد دا ومنـي چـې،   دولتوغي -١

معلول کسان په ولو برخو كـې لکـه،   
 ولنې د نوروكسانو پهر د قانون پـه  ېد

. ك م حقوق لريواندې
بايد دا په رسـميت و  دولتونهغي -٢

د ژوند معلوليت لرونكي افرادپيژني چې، 
په ولو اخونو کې د نورو کسانو سره په 
مساوي توه له حقوقي وتيا خه برخمن 

. کېدای شي
بايد ايـن امونـه   دولتونهغي -٣

معلوليت لرونكي افرادپورته کي، چې 
چــې ــايي تخــه قــانوني ماللــه 

هغوى د خپلو قانوني ظرفيتونو په اعمالولو 
بـرخمن  كې ورتـه ضـرورت ولـري    

. شي
نه بايـد ا تـر السـه    دولتوغي -٤

کي چې، ولې کنې چـې د حقـوقي   
ــري،   ــارولوپورې اه ل ــه ك ــا پ اتي
د نيوالو بشري حقوقو له قانون سره سم 

ــگاه   ــر در پیش ــایی براب شناس
قانون

:مادۀ دوازدهم
دولت های عضو مجددًا تأیید مـی  -١

نمایند که افراد دارای معلولیت از حق 
شناسایی در هرکجا، به عنوان افراد در 

. وردار می باشندپیشگاه قانون، برخ
دولت های عضو بر این اعتقاد اند -٢

که افراد دارای معلولیـت از ظرفیـت   
قانونی بر مبنای برابر با دیگران در تمامی 
ــوردار   ــدگی برخ ــای زن ــه ه جنب

. می باشند
دولت های عضو، تمـامی تـدابیر   -٣

مناسب جهت دسترسـی افـراد دارای   
معلولیت به حمایت هایی که ممکن است 

ها را در اعمال ظرفیت های قانونی آن 
شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ مـی  

.نمایند
دولت های عضو اطمینان حاصل می -٤

نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال 
ظرفیت های قانونی می باشد، برای ارايۀ 
حفاظت های مناسب و مؤثر بر اسـاس  
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د ناوې ې اخيستنې د مخنيوي لپاره 

زناکه دفاع يـا سـاتنه   ېمناسبه او اغيوه 
مين تـاْ داشان ساتنې بايد. کيواندې

كي چې، د قانوني وتياوو په كـارولو  
پورې اوند امونه، د حقونو درنـاوى  
كوي، د خلكو د غوتنو او ارجحيـت  
ــه  ــو د الس ت  ــاوي كــوي، د درن

بې ايه له راولو لپاره له مجادلې پرته او 
مسـاوي او برابـر   نفوذ خه معلولين 

ــوه و،  . دي ــد د ي ــه اون د دوى پ
خپلواك او بـې پـرى چـارواكي يـا     
قضايي ولنې منظمې كتنې ته اتيا ليـدل  

ساتنه يا دفـاع بايـد پـه دې    .کيي
کچه وي چې، دا شان کنې د خلکو په 

ـ حقوقو او ـو بانـدې ـه اغ    زه ې
.                                 وکي

په پام کې لرلـو  مفاد د ددې مادې-٥
نه بايد ول هغه مناسب دولتوسره، غي 

زمن امونه پورتـه کـي، چـې    ېاو اغ
معلولين خپلو شخصي او ذاتي ملکيت ته 
د السرس مساوي حق و لري، تر ـو  
خپلى شخصي مالي چارې کنرول کي 
او د بانکي پورونو، رويـو او د مـالي   

حقوق بشر بین المللـی کـه جهـت    
استفاده می باشـد،  جلوگیری از سوء

چنین حفاظـت هـا   . اتخاذ می نمایند
تضمین می نمایند که تدابیر مرتبط بـا  
اعمال ظرفیت های قانونی، حقوق، اراده 
و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری 
از تضاد منافع و تأثیرات بی مورد بوده، 
منطبق و متناسب با شـرایط فـرد، در   
کوتاه ترین زمان ممکن به اجـراء در  
آورده می شود و منوط به بازنگری منظم 
توسط رکن قضایی یا مسئوالن بی طرف، 

ایـن  . مستقل و با صالحیت می باشـد 
حفاظت ها می بایست با مراتبـی کـه   
اینگونه، تدابیر، منافع و حقوق افراد را 
تحت تأثیر قرار می دهنـد، متناسـب   

.باشند
بر اساس مفاد این ماده، دولت های -٥

دابیر مؤثر و مناسـب را  عضو، تمامی ت
ــر  ــوق براب ــان از حق ــت اطمین جه
افراد دارای معلولیت بـرای تملـک   
ویا میراث بردن دارایی، کنترول امـور  
مالی خود و دسترسی برابر به وام های 
بانکی، رهن ها و سایر اشکال اعتبارات 
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 ولونو ته مساوي السرسـ اعتبار نورو

ولري او بايد ا تر السه شـي چـې،   
له خپل ملکيـت  معلوليت لرونكي افراد

.  خه په جبري توه نه بې برخې کبي
يعدالت ته السرس

:ديارلسمه ماده
نـه بايـد لـه نـورو     دولتوغي -١

کسانو سره په مساوي توـه عـدالت   
ته د معلولينـو د السرسـ د درلـودو    

سـم،  عمر سـره  لهاو په قانوني توه 
زمينه برابره کي، تر و د يوه مستقيم او 

 ون کوونکي په ر پـه  ېغير مستقيم
، ينې ولو  قانوني بهيرونوکې د شاهد

ـ کې دنواو په عدلي پاوو   ون حـق
.ولري

موخه چـې عـدالت تـه د    په دې-٢
د اغيز منې الس معلوليت لرونكو افرادو

نه دولتورسي لپاره مرسته وشي، نو غي 
يـد د پوليسـو او د بنـدي خـانو د     با

کارکوونکو په ون د قضايې ادارې په 
برخه کې د کار کوونکو لپاره مناسبى روز 

. نيزې زده کې چمتو کي

مالی اتخاذ می نمایند، و تضـمین مـی   
نمایند که افراد دارای معلولیت به طور 
خودسرانه از دارایـی شـان محـروم    

.نمی گردند
دسترسی به عدالت

:مادۀ سیزدهم
دولت های عضو دسترسی مـؤثر  -١

افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای 
برابر با دیگران از جمله از طریق انطباق 
مناسب با سن، به منظور تسهیل نقـش  
مؤثر آنان به عنوان حضور یابندۀ مستقیم 

م مانند شهود در کلیه امور و غیر مستقی
عدلیه و قضایی برای رسیدگی حقـوق  
شامل بازجویی و تحقیق و مراحل اولیه 

. رسیدگی را تضمین می نمایند
به منظور کمک در تضمین دسترسی -٢

مؤثر به عـدالت بـرای افـراد دارای    
معلولیت، دولت های عضو، آمـوزش  
مناسب برای افرادی که در حوزۀ اجرای 

جمله پـولیس و کارکنـان   عدالت از 
محابس کار مـی نماینـد را ارتقـاء    

.می بخشند
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اني آزادي او امنيت
:وارلسمه ماده

بايد ا تر السه کي دولتونهغي -١
لـه نـورو   معلوليت لرونكي افرادچې، 

النـدنيو  کسانو سره په مساوي توه له
:حقوقوخه برخمن کېدای شي

او امنيت له حـق  يد اني آزاد-الف
.خه برخمن دي

خه په نا قانونه او يله خپلې آزاد-ب
جبري توه محروم نه شي، او بايد لـه  

خه هر محروميت له قانون سره يآزاد
د معلوليت لرل بايد په هې . سمون ولري

خه محروم کېدلو، تـه  يزادآول له 
.برائت ورنه کي

په ، ويا تر السه کدولتونهغي-۲
هغۀ صورت كې چې معلوليت لرونكـي  

په هر ول چې د حق غوتني پـر  افراد
خه محروم شوي مهال له خپلې آزاد

له نورو کسانو سره پـه  ىوي، نو هغو
مساوي توه ددې حق لري چې د نيوال 
بشر د حقوقو له مخې يې ضمانت وشي او 

له موخو او اصولو سره وانسيونكنددې 

آزادی و امنیت شخصی
:مادۀ چهاردهم

ــان -۱ ــت هــای عضــو اطمین دول
حاصل می نماینـد کـه افـراد دارای    
ــا   ــر ب ــای براب ــر مبن ــت ب معلولی

:دیگران
از حق آزادی و امنیـت فـردی   -الف

.برخوردار هستند
غیر قانونی به طور خود سرانه و یا-ب

از حق خود محروم نگردیده اند، و این 
که هر گونه محرومیت از آزادی منطبق 
بر قانون می باشد، و این کـه وجـود   
معلولیت به هیچ وجـه محرومیـت از   

.آزادی را توجیه نمی نماید
دولت های عضو اطمینان حاصل می -٢

نمایند، در صورتی کـه افـراد دارای   
هر رونـدی  معلولیت از آزادی در طی 

محروم گردیده باشند، آنها بر مبنـای  
برابر با دیگران از ضمانت منطبق بـر  
حقوق بشر بین المللی برخوردار مـی  
باشند و با آنها در راستای اهـداف و  
اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق 
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.  سم چلند ورسره وشي

له ورونې يا مجازاتو يا ناانسـاني  
ظالمانه يا تحقيرونكي چلند خـه  

آزادى
:پنلسمه ماده

هې وک بايد له ـوروني، نـا   -۱
او ناوه چال چلند سره ظالمانه انساني 

ره بيا، هې ـوک  ېپه ت. مخامخ نه شي
 خه پرته تر طبي يا بايد د هغه له رضايت

. علمي تجربو الندې رانشي
ــي -۲ ــد  دولتوغـ ــه بايـ نـ

ــاني او   ــوروني، ناانسـ ــه ـ لـ
معلوليـت  ال چلند سره د ـچياوـن

دمخــامخ کېــدو د لرونكــو افــرادو
ــول اغ    ــاره ــوي لپ ــمخني زمن ې

ــه    ــايي امون ــانوني، اداري، قض ق
.   پورته کي

ېاک، زور زياتي او نـاو ېزبله 
خه خونديتوباخيستې ني

:شپاسمه ماده
نه بايد د کور دننه او د دولتوغي -١

باندې د جنسيت له مخې د ولو اخونو 

.منطقی رفتار می گردد
آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار 

تحقیـر  ظالمانه، غیر انسـانی یـا  
آمیز

:مادۀ پانزدهم
احدی مستوجب شکنجه یا مجازات -١

یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیـر  
به ویژه احدی بـدون  . آمیز نمی باشد

رضایت آزادانه، تحت آزمایشات علمی 
. یا طبی واقع نمی گردد

دولت های عضو تمـامی تـدابیر   -٢
قانونی، اداری، قضایی مؤثر و یا دیگر 

را در مورد افراد دارای معلولیت تدابیر 
بر پایۀ برابر با دیگران اتخاذ می نمایند تا 
از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا 
رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه 

.مجازات ممانعت ورزند
آزادی از استثمار، خشونت، آزار و 

اذیت
:مادۀ شانزدهم

دولت های عضو، تمـامی تـدابیر   -١
نونی، اداری، اجتمـاعی و آموزشـی   قا
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د زورزياتي او ناوې د زبېاكپه ون

خـه د   ېاخيستنې ولونـو ولو له
د خونديتوب لپاره معلوليت لرونكو افرادو

ول مناسب قـانوني، اداري، ـولنيز،   
.امونه پورته کيوونيز او نور

نـــه دولتوهمداشـــان غـــي -٢
ــد د زب ــاتي او  ېباي ــاک، زورزي 

ېناوېول ې د مخنيوياخيستن لپاره
ــي، د   ــه ک ــه پورت ــب امون مناس

د ىاو د هغـو معلوليت لرونكو افرادو
لـه  کورنيو او خدمت کوونکو لپـاره  

جنسيت او عمر سره سـم د انـوليزو   
زورزياتي د ې، مرستو او مالت په ون د

ېاو ناوه ېاخيستنېد مخنيوي په ا
     ي دولتونـهي غـامونه پورتـه کـ

بايــد ا ورکــي چــې د مالتيــزو 
خدمتونو په بهير کې د معلوليت لرونکو 

عمر او جنسـيت تـه پاملرنـه    افرادو
. کېي

اک، ېددې لپاره چې د هر ول زب-٣
ـ ېزورزياتي او ناو د ېاخيسـتن ې

بايد دولتونهدو مخه ونيول شي، غي پېي
هغـه  ېا تر السه کي چـې، ـول  

مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت 
از افراد دارای معلولیـت در درون و  
بیرون از خانه از تمامی اشکال استثمار، 
خشونت، آزار و اذیت شامل جنبه های 

.مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می نمایند
دولت های عضو همچنین تـدابیر  -٢

از تمـامی  مناسبی را جهت جلوگیری
اشکال استثمار، خشونت، آزار و اذیت 
با تضمین مواردی از جملـه اشـکال   
مناسب کمک های حساس جنسـیتی و  
سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت 
و خانواده ها و مراقبان آنها از جمله از 
طریق ارایۀ اطالعات و آموزش در مورد 
چگونگی پرهیز، شناسائی و گزارش در 

ایی از استثمار، خشونت، مورد نمونه ه
دولـت  . آزار و اذیت اتخاذ می نمایند

های عضو تضمین می نمایند که خدمات 
حمایتی نسبت بـه سـن، جنسـیت و    

.معلولیت از حساسیت برخوردارند
به منظـور جلـوگیری از وقـوع    -٣

تمامی اشـکال اسـتثمار، خشـونت،    
آزار و اذیت، دولت های عضو اطمینان 
حاصـــل مـــی نماینـــد کـــه
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معلوليت اسانتياوې او پرورامونه چې د 

د خدمت کولو لپاره چمتو لرونكو افرادو
زمنه توه د چارواکو له خوا ېشوي،  په اغ
. ارل کېي

معلوليت لرونكو د هغو دولتونهغي -٤
والي، پېژندې، رواني هد فزيکي، افرادو

د لپـاره توانېدنې او بيا يو اى كېـدو 
مالتيزو خدمتونو د واندې كولـو لـه   

، ول هغه مناسـب امونـه   جملې خه
ېزورزياتي يا نـاو چې د پورته کي، 

عمـر  . قرباني شوي ويېاخيستنې
.انې اتياوې په پام کې ولري

بايد د و اوماشومانو دولتونهغي -٥
زمن قانون او ېتمرکز اغپه چارو باندې م

کنالرې واکي، ترو ا تر السه شي 
په واندې معلوليت لرونكو افرادوچې، د 

ـ ېاک، زورزياتي او نـاو ېد زب ې
بېلې تشخيص شـي، وپلـل  ېاخيستن

ن د امکان په صـورت کـې   آشي او 
.تعقيب هم شي

تمامی تسهیالت و برنامه های طراحـی  
شده برای خـدمت بـه افـراد دارای    
معلولیت به طور مؤثر توسط مقامـات  

.مستقل نظارت می گردد
دولت های عضو تمـامی تـدابیر   -٤

ــۀ خــدمات  ــه ارای ــب از جمل مناس
حمایتی جهت ارتقای فزیکی، شناختی، 
بهبود روانی، توانبخشـی و پیوسـتن   

رد افـراد دارای  مجدد اجتماعی در مو
معلولیت که به نوعی قربانی اسـتثمار،  
خشونت یا آزار و اذیت گردیده اند، را 

.اتخاذ می نمایند
دولت های عضو، قوانین و سیاست -۵

های مؤثر شامل قوانین و سیاست های 
متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور 
تضمین این که مـواردی از اسـتثمار،   

نسبت به افراد خشونت، آزار و اذیت 
دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده 
و در موقع مقتضی مورد تعقيب قـرار  

.گیرد، اتخاذ می نمایند
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خه مالتسالمتد فرد له 
:اوولسمه ماده

ـ  هر معلول ددې حق لري ۀچـې، د هغ
ته له نورو سـره پـه   يجسماني او روان

. مساوي توه درناوی وشي
او تابعيت آزاديتردد

:اتلسمه ماده
نورو په شـان  نه بايد ددولتوغي -۱

ـ د خومعلوليت لرونكو افرادو دو د ې
د اوسېدو د ـاى د ـاكلو او   آزاد

 حقونه په رسميت پېژني،تابعيت د آزاد
چې معلوليت لرونكي له جملې دا تضمين

: افراد
ددې حق لري چـې د تابعيـت   -الف

غوتنه او بدلون وکای شي او نه ايي 
سر او يا چې له خپل تابعيت خه په خپل

. شيېهم د معلوليت په خاطر محروم پات
ى د معلوليــت لــه مخــې، هغــو-ب

ــم د  ــا ه ــندونو او ي ــت د س د تابعي
لو، نورو سندونو د السته راودپېژندنې

لرلو او کارولو له حق خه محروم نـه  
او کوالې شي هغه د اى د بدلون . دي

حمایت از سالمت فرد
:مادۀ هفدهم

هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به 
سالمت جسمانی و روحی بر مبنای برابر 

.با سایرین برخوردار می باشد
آزادی تردد و تابعیت

:دۀ هجدهمما
دولت های عضو حقوق افراد دارای -١

معلولیت در مورد آزادی، تردد، آزادی 
انتخاب محل اقامت و تابعیت بر مبنای 
برابر با دیگران را بـه رسـمیت مـی    
شناسد، از جمله تضمین این که افـراد  

:دارای معلولیت
داشتن حق اخذ و تغییر تابعیت و -الف

این که از تابعیـت خـود بـه طـور     
خودسرانه یا به دلیل معلولیت محـروم  

.نمی گردند
عدم محرومیت به دلیل معلولیت از -ب

توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسناد 
تابعیت شان و یا سایر اسناد هویت یا به 
کارگیری روند های مرتبط نظیر رونـد  
مهاجرت که ممکن است نیازمند تسهیل 
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.کارويود حق لپاره 

آزاد  دي او کوالی شـي د  ىهغو-ج
. دي ېخپل هېواد په ون هر هېواد پر

په اجبار او يا د معلوليت پراسـاس  -د
خه نشي منـع  ورتله وادته ېپل هخ
.  ىدالېک
اشـومان لـه   ممعلوليت لرونكـي -۲

دونه وروسته، سمالسي ثبت شي او د ېزې
او تابعيت د ترالسه كولونوم د درلودلو، 

دامکان تر حده پـورې د پېژنـدلو او د   
د پالر اومور له خوا د ـارنې او  ىهغو

. ساتنې حق لري
ونخپلواکه ژوند او په ولنه کې 

:نولسمه ماده
نه په ولنـه  دولتوغي كنوانسيونددې 
ه نورو سره پـه مسـاوي توـه    کې ل

ژوند کول په افرادو معلوليت لرونكود 
رسميت پېژني او ددغـه حـق او پـه    

پـوره برخـې اخيسـتنې    لهولنه کې 
او لدې حق خـه د  تيا خه د برخمن

حاضرېدو په اه، د معلوليـت لرونكـو   
لپـاره، افرادو د بشپ ه والي د آسانتيا

.در اعمال حق آزادی تردد باشد
می باشند تا هر کشوری شامل آزاد-ج

.کشور خودشان را ترک نمایند
به طور خودسرانه و یا بـه دلیـل   -د

معلولیت از حق ورود به کشور شـان  
.محروم نمی گردند

کودکان دارای معلولیت بالفاصله -٢
پس از والدت ثبت گردیده و از زمـان  
والدت دارای حق برخورداری از نـام،  

یی که ممکن حق اخذ تابعیت و تا آنجا
است از حق شناخت و مراقبت توسـط  

.والدین برخوردار می گردند
زندگی مستقل و حضور در جامعه

:مادۀ نزدهم
دولت های عضو این کنوانسیون حقوق 
برابر را جهـت تمـامی افـراد دارای    
معلولیت در مورد زندگی در جامعه بـا  
شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت 

یر مناسـب و مـؤثر   می شناسند و تداب
جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد 
دارای معلولیت از این حق حضـور و  
مشارکت کامـل آنهـا در جامعـه را    
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ه کـي ز من امونه پورتېمناسب او اغ

:ددې تضمين له جملې خه چې
ددې وخت معلوليت لرونكي افراد-الف

لري چې له نورو سره په مساوي توـه  
دنې ای او دا چې له چـا  ېد خپلې اوس

سره او چېرې ژوند کوي واکي او ا نه 
دي چې په مقيدو شرايطو کـې ژونـد   

.  وکي
ــد -ب ــان د ژونـ ــول کسـ معلـ

ــاره  ــورنلـــهکولـــو لپـ ، کـ
ــتو ــرداسـ ــولنيز او فـ ينې، ـ

ــه    ــرخمن دي، پ ــه ب ــ خ مالت
ــې  ــه ک ــولن  ــي ــوالى ش ون ک

ــو ــي مخين ــد ى او د جالوال ــې باي ي
.وشي

ته د نـورو  معلوليت لرونكو افرادو-ج
وو په شان مساوى ولنيز خدمات او 

د السرس و دي او د هغوى ېسانتياوآ
. اتياوو ته بايد واب وويالى شي

شخصي خوت
:مادهشلمه 

معلوليت لرونكـو  غي هېوادونه بايد د 

اتخاذ می نماینـد از جملـه تضـمین    
:این که

افراد دارای معلولیت این فرصت -الف
را دارند که مکان اقامت خود و محل و 
افرادی که می خواهند با آنها زنـدگی  

یند را بر مبنای برابر بـا دیگـران   نما
برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط 

.زیستی مقیدی نیستند
ــت دارای  -ب ــراد دارای معلولی اف

دسترسی به خدمات حمایتی خـانگی،  
مسکونی، و سایر خـدمات حمـایتی   
اجتماعی شامل مساعدت های شخصی 
ضروری برای حمایـت از زنـدگی و   

انزوا یـا  شمولیت در جامعه و پرهیز از
.جدایی از اجتماع می باشند

خدمات و تسهیالت اجتماعی کـه  -ج
برای عموم مردم فراهم می گردد برای 
افراد دارای معلولیت نیز برمبنای برابر 

.مهیا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد
تحرک شخصی

:مادۀ بیستم
ــان    ــو، اطمین ــای عض ــت ه دول
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د شخصي خوـت د پراخـې   افرادو

مين لپاره د الندنيو برخو په د تْاخپلواک
امونه پورته الندې زمن ېون يو ل اغ

: کي
د معلوليت لرونكـو افـرادو  د -الف

په خوه ىشخصي خوېدنې لپاره د هغو
ـت  او انتخاب سره اسـانه او د لل 

. اسانتيا وو برابروللرونکو
ته د کيفيت معلوليت لرونكو افرادو-ب

، وسـايلو لرونکو خوـتي مرسـتو،   
حضـوري او  مرستندويو تکنـالوژيو او 

واســطه يــي مرســتو ولونــو   
سـانتياوو  آد سـره السرس و بيوپه

.برابرول
او له دوی معلوليت لرونكو افرادو-ج

سره د متخصصو کاري کارکوونکو لپاره 
ــې   د ــارتونو د روزن ــدا د مه خوې

.برابرول
د هغو ولنو هول، چې خونـده  -د

مرستندويه، سامان آالت او مرسـتندويه  
معلوليـت  تکنالوژي توليدوي، ترو د 

د خوت ول اخونه په لرونكي افراد
. پام کې ونيسي

از تحرک شخصی افراد دارای معلولیت 
باالترین اسـتقالل ممکـن تـدابیر    با 

ــد،   ــی نماین ــاذ م ــؤثری را اتخ م
:شامل

ــف تســهیل تحــرک شخصــی -ال
افراد دارای معلولیت، به شـیوه و در  
زمان مـورد نظـر شـان بـا هزینـۀ      

.متناسب
تسهیل دسترسـی افـراد دارای   -ب

معلولیت بـه کمـک هـا، وسـایل،     
تكنالوژى های کمکی و انواع مساعدت 

اسطه یـی از جملـه   های حضوری و و
ــۀ   ــا هزین ــان ب ــودن آن ــراهم ب ف

.متناسب
ارایۀ آموزش در مورد مهارت های -ج

حرکتی به افراد دارای معلولیت و بـه  
کارکنان متخصص که با افـراد دارای  

.معلولیت کار می نمایند
ترغیب نهادهایی که کمـک هـا،   -د

وسایل و تكنالوژى های کمکی حرکتی 
هـت مـدنظر   را تولید می نمایند در ج

قراردادن تمامی جنبه های حرکتی افراد 
.دارای معلولیت
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او بيان آزادي او معلوماتو ېد عقيد
يته السرس

:شتمه مادهييوو
ــي  ــدولتوغ ــې ن ــاره چ ه ددې لپ

وکوالی شـي، د  معلوليت لرونكي افراد
معلوماتو د پلنې، ترالسه کولو، خپرولو 
او له نورو سره په مساوي توه له خپلې 
خوې سره سم د خبرو اتـرو د ولـو   

ــه الر ــېېولونول ــه چ ن ــه ، لک
يمه ماده کـې  ه په دوكنوانسيونددې 

په وته شوي، د خپل فکر او بيان آزادي 
لري، نودا مناسب امونه بايد پورتـه  و
:له جملېيوک

هغه معلومات چې عامه خلكو تـه  -الف
معلوليت لرونكو افرادوواندې كېي، 

بـې او  ېته هم په تر السـه كېـدونك  
كنالوژ سره د معلوليـت د بېالبېلـو   ت

ولونو لپاره، له مهال سره سم او پرته له 
. اضافي بيې خه تر سره شيېكوم
د نـدو  (اشاره ای ژبو، بريـل د-ب

، د زياتو بديلو خبرو اترو د ترالسه )ليک
کېدونکو سامان آالتو، دنـورو ولونـو   

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به 
اطالعات 

:مادۀ بیست ویکم
دولت هـای عضـو، تمـامی تـدابیر     
مناسب را جهت تضمین این که افـراد  
دارای معلولیت می توانند حـق آزادی  
بیان، عقیده، از جمله آزادی تجسـس،  

شدن در اطالعـات و  دریافت و سهیم 
عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از 
طریق تمامی اشکال ارتباطى به انتخاب 
خودشان، و بر مبنای تعریف به عمـل  
آمده در مادۀ دوم کنوانسیون حاضـر  

:اعمال نمایند، اتخاذ می نمایند از جمله
ــف ــر -ال ــات در نظ ــۀ اطالع ارای

گرفته شده برای عموم مردم به افـراد  
ارای معلولیت در اشکال و تكنالوژى د

های قابل دسترس و متناسب با انـواع  
معلولیت، به موقـع و بـدون هزینـۀ    

.اضافی
پذیرش و تسهیل استفاده از زبـان  -ب

اشاره، بریل، روش های ارتباطى تقویت 
شده و جایگزین و سـایر شـیوه هـا،    
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معلوليت کې د تعامالتواوبو، په رسمي 

دخپلې خوې و منل او لرونكو افرادو
.سانولآ

خه چـې د  سسوؤله خصوصي م-ج
انرن په ون، له دغو الرو نه عـامو  

ه غوتنه ت کوي، په ينخلکو ته خدم
لپاره معلوليت لرونكو افرادوکوي چې، د 

نکي ول وپه تر السه کېدونکي او کارو
. معلومات او خدمات واندې کي

د انرن لـه الرې د معلومـاتو د   -د
واندې کوونکو په ون د له ييـزو  

معلوليت لرونكـو  رسنيو هول، ترو 
يرسته هم د دوی خدمتونه د السافرادو

. و واوسي
د اشاره ای  ژبې د کارونې  پـه  -ـه

. رسميت پېژندل او وده ورکول
ىحريم ته درناويشخص

:دوه وېشتمه ماده
لدې ې به بمعلوليت لرونكي فردهې يو 

او دژوند نظم تـه  ينچې دهغه استو
پاملرنه وشي په خپل حريم، کورن، کور، 

ـ نورو په داو ) مكاتباتو(ليكنو  ه ون پ

روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس 
بـه انتخـاب   افراد دارای معلولیـت 

.خودشان در تعامالت رسمی
ملزم ساختن نهادهای خصوصی که -ج

ارایه کنندۀ خدمات به عموم مـردم از  
جمله از طریق انترنت می باشند جهت 
ارایۀ اطالعات و خدمات در اشکال مفید 
و قابل دسـترس بـرای افـراد دارای    

. معلولیت
ترغیــب رســانه هــای همگــانی -د

طالعـات از  شامل ارایـه کننـدگان ا  
طریق انترنت جهـت قابـل دسـترس    
ــراد دارای  ــرای اف نمــودن خــود ب

.معلولیت
شناسایی و ترویج استفاده از زبان -هـ

. های اشاره
احترام به حریم شخصى

:مادۀ بیست ودوم
هیچ فرد دارای معلولیت صرف نظر از 
مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت 

امـور  های خودسرانه یا غیر قانونی در 
شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا 
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ه تر بريد الندې رانشـي او  ناقانونه تو

. دهغه عزت او پت به خوندي وي
ددې حق لـري  معلوليت لرونكي افراد

چې، د داول بريدونو او السوهنو پـر  
.  واندې قانوني چلند وکي

له نوروکسانو سـره پـه   دولتونهغي 
معلوليت لرونكو افرادومساوي توه د 

اوند شخصي، روغتيايي او د واکمني
.محرميت خوندي وساتي 

ىناوۀ د کور او کورن در
:درويشتمه ماده

نه بايد له نورو کسانو سره دولتوغي -١
معلوليت لرونكو افرادو په مساوي توه د 

پر واندې د واده، کورن، مـورولي او  
اوند چارو پهپورېاو په خپلوپالرول

کې د تبعيض د له منه ولو لپاره مناسب 
زمن امونه پورته کي، تر ـو  ېو اغا

:ني کي عملي شيېالند
معلوليت لرونكو افرادود ولو هغو -الف

د حق په رسميت پېژندل، کوم چې د واده 
دلي وي، تر و ېکولو قانوني عمر ته رس

او هلک په خپله خوـه،  آزاد او  نجل

سایر اشکال ارتباطی یا حملۀ غیر قانونی 
. به شخصیت و اعتبارش نمی گردد

افراد دارای معلولیت، از حق حمایـت  
قانونی از چنین مداخالت یا حمالتـی  

.برخوردار می باشند
دولت های عضو، حـریم اطالعـات   
شخصی، صحی و توانبخشی افراد دارای 

لولیت را بر مبنای برابر با سـایرین  مع
.مورد حمایت قرار می دهند
احترام به خانه و خانواده

:مادۀ بیست وسوم
دولت های عضـو، بـرای رفـع    -١

تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در 
تمــامی مــوارد مــرتبط بــا ازدواج، 
خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه 

تدابیر مؤثر و بر مبنای برابر با سایرین 
مناسبی اتخاذ می نمایند، بـه منظـور   

:تضمین این که
حقـوق تمـامی افـراد دارای    -الف

ــه ســن ازدواج  ــت را کــه ب معلولی
رسیده اند، جهـت ازدواج و تشـکیل   
خانواده بر مبنای رضـایت کامـل و   

٤٢



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
بشپرضايت سـره واده وکـي او   په 

.کورن رامنته کي
دا حـق  وليت لرونكو افرادومعلد -ب

پېژندل، کوم چې کوالی شي، په آزاده او 
والنه توه د خپلو ماشومانو شمېر او ئمس

د زېيدو دوان مراعات وکي ىد هغو
او د مناسب عمر د معلوماتو د درلودلو او 
د کورن د تنظيم، زده کې او د دغـو  

د ىحقوقو د اعاده کولو لپاره د هغـو 
ر اينې زده کى ترالسه پياوتيا په خاط

.کي
له نوروکسانو سره په مساوي توه د -ج

ماشومانو په ون د معلولينو توليدات، 
. بايد خوندي وساتل شي

معلوليـت  غي هېوادونه بايـد د  -٢
ـ لرونكو افرادو ليتونه د ئوحقونه او مس

ماشومانو او ورته دودونـو د سـاتنې،   
پـه اه، قيموميت، امانت او خپلـول 

چېرې چې دغـه مفکـوره پـه ملـي     
په ولو قضيو کې ،قانون کې وي، وساتي

دماشوم تر ولو ې ې بايد په پام کې 
بايد غي هېوادونه له معلولو کسانو . وي

د ماشـوم د لويولـو پـه    ىسره د هغو

آزادانۀ همسران متقاضی به رسمیت می 
.شناسند

حقوق افـراد دارای معلولیـت،   -ب
ــه طــور جهــت ات خــاذ تصــمیم ب

آزادانه و مسئوالنه در مورد تعـداد و  
فواصل تولد کودکان آنها و برخورداری 
از دسترسی به اطالعات متناسب با سن، 
آموزش، تشکیل خانواده و باروری بـه  
رسمیت شناخته شده و وسایل ضروری 
جهت اعمال حقـوق مـذکور تـأمین    

.می گردد
افراد دارای معلولیـت، از جملـه   -ج

کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر 
.با سایرین حفظ می نمایند

دولت های عضو حقوق و مسئولیت -٢
های افراد داراى معلولیت را با در نظر 
گرفتن قیموميت، سرپرستی، مسئولیت، 
فرزند خواندگی و یا سایر رسوم مشابه 
که اینگونه مفاهیم در قوانین ملی وجود 

عالی ترین منافع دارد، در تمامی موارد 
دولـت  . کودک حایز اولویت می باشد

های عضو کمک های مناسبی را جهت 
ــرای  ــت در اج ــراد دارای معلولی اف
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ــ ــتې ئمس ــبې مرس ــې مناس وليتونو ک
. وکي

بايد دا وـيي چـې،   دولتونهغي -٣
ومان د کورني ژوند ماشمعلوليت لرونكي

ددغو حقوقود . په اه مساوي حقوق لري
پېژندنې په پام کې نيولو سره او د معلولو 
ماشومانو د پولو، پرېودو، بې پروايي او 

د مخنيوي لپاره، غي هېوادونه  يبېلوال
بايد د همداشان معلولو ماشـومانو او د  

کورنيو ته ال له پخوانه د بشـپو  ىهغو
اتو او مالت تر سره کول ، خدماطالعاتو

. په غاه واخلي
بايد غي هېوادونه ا تر السه کي -۴

چې، ماشوم هېکله د خپلـې خوـې   
پرخالف له خپلې مور يـا پـالر خـه    

داکار يوازې هلته کېدای . بيلدالى نشي
شي چې، واکمن چـارواکي د قضـايي   
ېنې له مخې د نافذه قانون او کنالرې 

پريکه وکي، چې دا سره سم په دې اه
شان بېلوالی د ماشوم د زياتې ې پـه  

بايد په هې ول ماشوم . خاطر اين وي 
له خپلې مور او پالر خه د ماشـوم د  
معلوليت او يا هم د مور يا پالر او يـا د  

مسئولیت های مرتبط با تربیت کودکان 
.آنها ارایه می نمایند

دولت های عضو اطمینان حاصل می -٣
نمایند که کودکان دارای معلولیت در 

حقـوق  ارتباط با زندگی خانوادگی از 
دولت های عضو با . برابر برخوردارند

هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری 
از اختفا، تـرک، غفلـت و تفکیـک    
کودکان دارای معلولیت، تعهد می نمایند 
تا اطالعات، خدمات و حمایت هـای  
اولیه و جامع به کودکان دارای معلولیت 

. و خانوادۀ آنها ارایه نمایند
ــان -٤ ــت هــاى عضــو اطمین دول

حاصــل مــی نماینــد کــه کــودک 
از والــدین خــود بــر خــالف ارادۀ 
وی جدا نگـردد مگـر زمـانى کـه     
مقامات صالحه منوط به رسیدگی قضایی 
تصمیم می گیرند که بر اساس قوانین و 
ــدایی   ــین ج ــه چن ــررات مربوط مق
جهت عالی ترین منافع کودک ضروری 

به هـیچ وجـه کـودک از    . می باشد
علولیت کودک والدین خود بر مبنای م

یا یکی و یـا والـدین هـر دو جـدا     

٤٤
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. دواو دمعلوليت له مخې بېل نشي

غي هېوادونه په هغه صورت کـې  -٥
ـ ىچې يوه کورن وم د د خپل معلول ماش

ساتنې وتيا ونه لري، بايد ولې هـې  
وکي، تر و په پراخه توه په خپلـه  

کې دهغه لپاره مناسبه ساتنه چمتو کورن
کي او د ناکامى په صورت کې، په ولنه 
کې د يوې کورن په چاپيريال کې دا کار 

. ترسره کي
وونه 

:ليرويشتمه ماده
ه د له هر راز توپير پرتدولتونهغي -۱

زده كه ييـز د معلوليت لرونكو افرادو
د مساوي فرصت . حق په رسميت پېژني
د پلي كولو په موخېپر بنس د دې حق 

او په ولو برخو کې دولتونهسره، غي 
د مادام العمر زده كې په صورت كـې  

د زده كه .تضمين كوي، له موخې سره
:رامنته کولو لپارهييز نظام 

شپه وده، د بستعداديد انساني ا-الف
 پرمخت ت بشپان دارز کرامت او د
او د بشري حقوقو، بنسيزو آزاديـو او  

.نمی گردد
دولت های عضو، آنجا که والدین -٥

قادر نمـی باشـند از کـودک دارای    
معلولیت شان مراقبت نمايند، متعهد می 
گردند هر گونه تالشی را جهت ارایـۀ  
مراقبت های جایگزین در یک خانوادۀ 
بزرگتر و در صورت ناتوانی، در درون 

بق شرایط خانواده گی به عمل جامعه ط
. آورند

آموزش
:مادۀ بیست وچهارم

دولت های عضو، حق آمـوزش را  -١
برای افراد دارای معلولیت به رسـمیت  

با هدف تحقق این حـق،  . می شناسند
بدون تبعیض و برمبنای فرصت برابـر،  
دولت های عضو نظام آموزشی فراگیری 
را در تمامی سطوح و به صورت آموزش 

م العمـر تضـمین مـی نماینـد،     مادا
:با هدف

توسعۀ کامل توانایی ها و حـس  -الف
منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به 
حقوق بشر، آزادی های بنیادین و تنوع 

٤٥
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. بشري تنوع لپاره د درناوي پياوتيا

ــرادود -ب ــو اف ــت لرونك د معلولي
شخصيت، استعداد او نوت اوهمدارنه 

سره ذهني وتياووجسمي او د ىد هغو
.ودهيواى

تـه د دې  ادومعلوليت لرونكو افر-ج
زمنه توه په يوه ېتوان وربل چي په اغ

.ازاده ولنه كې ون وكاى شي
د همدې حق په پېژندلوسره، غـي  -۲

هېوادونه النديني کي په پام کې سـاتي 
: چې
لـه  معلوليـت لرونكـي افـراد   -الف

ــومي  ــام  عم ــز نظ ــه يي ، زده ك
ــو   ــاري لومنيــ آزادو او اجبــ
ــو  ــه مننيـ ــا لـ ــو يـ زده کـ

ه کو خه د معلوليت له مخې بـې  زد
.برخې نشي 

معلوليت لرونكي افراد كوالى شي -ب
زده كولومنيو او مننيو وياباکيفيته

کـې  وولنوپه هغله نورو سره برابر ته 
ژونـد کـوي، السرسـ    هغـوى چې 

.ولري
شخصـي  معلوليت لرونكي افرادد -ج

.انسانی
توســعۀ شخصــیت، اســتعداد و -ب

خالقیت توأم با توانایی های جسـمی و  
ذهنی افراد دارای معلولیت در جهـت  

.شاننهایت توانمندی های 
ــراد دارای -ج ــاختن اف ــد س توانمن

معلولیت جهت مشارکت مـؤثر آنـان   
.درجامعۀ آزاد

ــت -٢ ــن حــق، دول ــق ای در تحق
هــای عضــو تضــمین مــی نماینــد 

:که
افراد دارای معلولیت از نظـام  -الف

ٰىآموزش همگانى برمبناى معلوليت مستثن
نمی گردند، به همین منـوال کودکان 

اجبـاری  دارای معلولیت از آمـوزش 
رایگان ابتدایی و يا متوسطه بر مبنـای  

.معلولیت مستثنٰى نمی گردند
افراد دارای معلولیت می توانند به -ب

آموزش ابتدایی و متوسطۀ رایگان، بـا  
کیفیت، و فراگیر بر مبنای برابـر بـا   
سایرین در جوامعی که در آن زندگی می 

.نمایند، دسترسی داشته باشند
مورد نیازهـای  انطباق منطقی در-ج

٤٦
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.معقولو غوتنوته واب ورکونه

په عمـومي  لرونكي افرادمعلوليت -د
وونيز نظام کې هغه مالتترالسه کي 

اغيزمنه وونه او روزنه اسانه ىچې دهغو
. شي

فردي اغيزمن مالتيز امونه بايد -ـه
برابر شي، چـې اكاميـك او ـولنيز    
پرمخت د بشپې موخې سره په برابره 

.توه  وروستي برېد ته ورسيي
وليت لرونكو معلغي هېوادونه بايد -۳

ته دا وتيا ورکي چې، د ژوند او افرادو
مهارتونه زده ک ولنيز پرمختچې د،ې

په بهيرکې د ولنې د يوه ېاو روزنېوون
بشپ او مسـاوي  ىغي په توه د هغو

پـه همـدې   . ون ته الره اسانه کي
ترتيب، بايدغي هېوادونه په الندنيو برخو 

لـه  ه کيکې دغه مناسب امونه پورت
:جملې

ــف ــل-ال ــک(د بري ــدو لي ، )د ن
د اختياري ليک پراخېدونکي او اختياري 
ولونه، د خبرو اترو د سامان آالتو او بو 
او د زده کولــو لپــاره اســانتيا وې او 

.دسياالنو لخوا د مالت اسانه کول

. فردی ارایه می گردد
افراد دارای معلولیت حمایت الزم -د

در حوزۀ نظام آموزش همگانی را بـه  
منظور تسهیل در آموزش مـؤثر آنهـا   

.دریافت می نمایند
تدابیر حمایتی فـردی مـؤثر در   -هـ

محیط هایی ارایه می گردد که حداکثر 
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی متناسب با 

.ضور کامل را سبب گردداهداف ح
دولت های عضـو، افـراد دارای   -٣

معلولیت را قادر می سازند که مهارت 
های توسعۀ اجتماعی و زندگی جهـت  
تسهیل در مشارکت کامـل و برابـر   
آنها در امـر آمـوزش را بـه عنـوان     

بـدین  . اعضای جامعـه فـرا گیرنـد   
منظور دولـت هـای عضـو تـدابیر     

ــی نماینــ  ــاذ م ــبی را اتخ د، مناس
:از جمله

تسهیل آموزش خط بریل و خط -الف
های جایگزین، شیوه هـای تقـویتی و   
جایگزین، روش ها و قالب های ارتباطی 
و مهارت های ترددی و جهت یابی، و 

.تسهیل حمایت و رهنمایی همسان
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د اشاره ای ژبې د زده کولو اسانول -ب

. هاو د کو د ژبنيز هويت د پېژندنې ود
د دې عملي کول چـې د  نـدو،  -ج

کو او يـا د دواو لپـاره ـوونه او    
روزنه د مفـاهمې پـه ېـر ومناسـبو     
ژبو، بـو او سـامان آالتـو  داسـې     
چمتو شي چـې اکاميـک او ـولنيز    
ــه    ــد ت ــتي بري ــ وروس پرمخت

.  ورسوالی شي
ددې حق د پېژندلو د تحقق لپـاره  -۴

معلولو بايدغي هېوادونه د وونکو او
وونکو په ون، کوم چې په اشاره ای 
ژبو او د بريل په ليک ه پوه دي، د هغو 
د اکنې په برخه کې مناسب امونه پورته 
کي، تر و هغه مسـلکي کسـان  او   
کارکوونکي چې د پوهنې په ولو برخـو  

داول روزنې . کې کار کوي، و روزي
به د معلوليت د پوهې، د خبـرو اتـرو،   

لـه معلوليـت   تکنيکونو او د پوهنيزو
خه د مالتـ مناسـب   لرونكو افرادو

سامان آالت زيات کـي او اختيـاري   
ولونه، سامان آالت، بې او چوکاونه به 

.   سره همغه کي

تسهیل در یادگیری زبان اشاره و -ب
.ارتقاء هویت زبانی جامعۀ ناشنوایان

دد که آمـوزش  اطمینان حاصل گر-ج
افراد به ویژۀ کودکانی که نابینا و ناشنوا 
هستند به مناسب ترین زبان ها، شیوه ها 
و روش های ارتباطی برای افـراد و در  
محیط هایی کـه توسـعۀ اجتمـاعی و    
اکادمیک را به باالترین میزان افزایش می 

.دهد، ارایه می گردد
به منظور یاری در تضمین تحقق این -٤

های عضو تدابیر مناسبی را حق، دولت 
در استخدام معلمان، از جمله معلمـان  
دارای معلولیت که از شایستگی در زبان 
اشاره یی و یا خط بریل برخوردارنـد،  
اتخاذ می نمایند و افراد حرفـه یـی و   
کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی 

چنـین  . کار می کنند را آموزش دهند
علولیت آموزش هایی بایستی آگاهی از م

و استفاده از شیوه هـای جـایگزین و   
تقویتی و روش ها و قالب های ارتباطی، 
تکنیک های آموزشی و مواد مورد نیاز 
جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را 

.دربر گیرد
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ونـه بايـد پـه عملـي     دولتغي -۵

توه دا ويي چې، معلول کسان کوالی 
شي له هر راز توپير پرته او له نورو کسانو 

مساويانه توه عمـومي ثـانوى   سره په
تعليمات، مسلکي زده کې، د لويانو زده 
کې او د ول عمر لپـاره زده کـې   

په همـدې توـه، بايـدغي    . وکي
له هېوادونه  دا ا تر السه کي چې له 

سـره مناسـبى   معلوليت لرونكو افرادو
.واکمن لپاره مرسته کيي

روغتيا
:پنه و يشتمه ماده

ادونـه پـه رسـميت پېژنـي     غي هېو
د معلوليت له معلوليت لرونكي افرادچې، 

مخې پرته له کوم تبعيض خه په لـوه  
کچه د روغتيايي معيارونو خه د برخمن

. تيا حق لري
بايـــدغي هېوادونـــه روغتيـــايي 
خدمتونو ته د السرسي پـه کـارکې د   

ــْا ــيت مس ــې  جنس ــام ک ــه پ له پ
ـول  وساتې او روغتيايي واکمن لپاره

په تېره بيـا  . مناسب امونه پورته کي

دولت های عضو بایستی از این که -٥
افراد دارای معلولیت قادر هسـتند از  
آموزش های تحصیالت عالی، آمـوزش  

فنی و حرفه یی، آمـوزش ویـژۀ   های
بزرگساالن و آموزش های مادام العمر 
بدون تبعیض و برمبنای برابر با سایرین 
دسترسی می یابند، اطمینـان حاصـل   

بدین منظور، دولت های عضو، . نمایند
ارایۀ انطباق منطقی برای افـراد دارای  

.معلولیت را تضمین می نمایند
صحت 

:مادۀ بیست وپنجم
های عضو، برای افـراد دارای  دولت 

معلولیت، حق برخورداری از بـاالترین  
معیارهای نائل شدنی از صحت را بدون 
تبعیض برمبنای معلولیت، به رسمیت می 

.شناسند
دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را 
برای اطمینان از دسترسی افراد دارای 
معلولیت به خدمات صحی کـه دارای  

ی باشـند، از  حساسیت های جنسیتی م
جمله توانبخشی مرتبط بـا صـحت را   
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بايدغي هېوادونه النديني کارونه تر سره 

:اييکي
ته لکـه  معلوليت لرونكو افرادو-الف

  ـ د نورو کسانو پـه ر بـا کيفيتـه   ې
معياري، ويـا يـا پـه ارزانـه بيـه      

لكـه چـې نوروتـه    روغتيايي خدمتونه 
واندې کي او دابه د واندې كېي، 

ـ ي او اميدوار د روغتيا په جنس  ون
.وي
دمعلوليت لرونكو افرادو لپاره پـه  -ب

تېره د هغوى د معلوليت په واسطه له هغې 
جملې د هر وخت ژرترژره پېژنـدې او  
اقدام او اقل حد ته د رسولو لپاره د طرح 
شوو خدمتونو او له زياتو ناتوانيو خه د 
مخنيوي له دې جملې خه په كوچنيانو 

و خلكو كې دې په متقضي وخت د اوز
.اتيا و روغتيايي خدمتونه واندې كېي

د کليوالي سـيمو  پـه ـون د    -ج
معلولينود اوسيدو ندې سـيمو تـه د   

.همدغو روغتيايي خدمتونوتر سره کول
خه كارمندانوله روغتيايي مسلکي -د

ته معلوليت لرونكو افرادوغوتل، تر و 
ضايت له مخـې د  د آزادي او ااهانه ر

به ویژۀ این که دولت . اتخاذ می نمایند
:های عضو بایستی

برای افراد دارای معلولیت همان -الف
حد، کیفیت و معیارهای رایگان و قابل 
پرداخت در مورد مراقبت ها و برنامـه  
های صحی را که برای سایرین ارایه می 

صحت جنسی گردد از جمله  در زمینۀ
و باروری و برنامه های صحت عمومی 

. مبتنی بر جمعیت، فراهم نمایند
ــاز -ب ــورد نی خــدمات صــحى م

برای افراد دارای معلولیت به ویژه بـه  
واسطۀ معلولیت آنها از جمله شناسایی و 
اقدام زود هنگام، و خدمات طراحـی  
گردیده برای به حـداقل رسـاندن و   

بيشـتر از  جلوگیری از ناتوانایی های 
جملــه در میــان کودکــان و افــراد 

. سالخورده در زمان مقتضی ارایه گردد
اینگونه خدمات صحی، در صورت -ج

امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها 
. از جمله مناطق روستایی ارایه گردد

کارمندان صحی حرفه یـی، ارایـۀ   -د
مراقبت را با همان کیفیت کـه بـرای   

دارای معلولیت از سایرین، برای افراد
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نورو کسانو په ېر د ک م کيفيـت  

معلوليت له الرې ېد روزن. درملنه وکي
تـه د بشـر دحقوقـو،    لرونكو افرادو

شخصيت، خپلواکي او اتياوو، عامه او 
خصوصي روغتيايي مرکزونـو لپـاره د   

.اخالقي معيارونو دودول او اعالمول
د ـې او ژونـي بيمـتيايـد روغ-ـه

تون پــه صــورت کــې د بيمــې دشــ
چې ملي قانون ورته جواز ورکـوي، د  
معلولو کسانو پـه وانـدې د تبعـيض    

ـ او پـه دې تو يمخنيو   ه د عـدالت
.مينتْا
د معلوليت پـه خـاطر د روغتيـا،    -و

خوراک او اک برابرولوکې له تبعيض 
. ک چلند خه مخنيوی

او بيا پالنهبياواکمني
شپويشتمه ماده

ـ غي -١ ـ ه بايـد اغ دولتون زمن او ې
مناسب امونه پورته کي و معلولـو  
کسانو ته ددې وتيا وروبـي چـې،   
بشپه خپلـواکي، فزيکـي، دمـاغي،    
ولنيزه او مسـلکي وتيـا او د ژونـد    

طریق آموزش و ترویج معیارهای اخالقی 
برای مراقبت های صـحی فـردی و   
عمومی از جمله برمبنای رضایت آگاهانه 
و آزادانه نظیر ارتقاء اگـاهی حقـوق   
بشری، منزلت، استقالل و احتیاجـات  

. افراد دارای معلولیت ضروری بدانند
تبعیض علیه افراد دارای معلولیت -هـ

مفاد بیمۀ درمانی و بیمۀ عمر که را در
اگر اینگونه بیمه ها در قانون ملی مجاز 
شناخته شده باشد ممنوع قرار داده، این 
خدمات را به طور عادالنه و منطقی ارایه 

. نمایند
از اباورزی تبعیض آمیز مراقبت های -و

صحی، خدمات صحی یا غذا و مايعات 
.بر مبنای معلولیت جلوگیری نمایند

انبخشی و باز پروریتو
:مادۀ بیست وششم

دولت های عضو جهت توانمنـد  -١
ساختن افراد دارای معلولیت، تـدابیر  
مناسب و مؤثری را از جمله از طریـق  
حمایت از همتایان خود به منظور کسب 
و حفظ حداکثر استقالل، فزیکی، توانایی 
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په ولو اخونـو کـې خپلـه بشـپه     

همدا . برخه تر السه کي اوهغه وساتي
ــي  ــد غ ــر دولتوراز، باي ــه د ه ن

و پياوتيــا اخيــزې ســمبالونې ا 
   ،ــو ــه ج ــه او پرورامون خدمتون
پياوي او پراخ کي، په تېـره بيـا د   
ــوهنې او  ــارنې، پـ ــا، مـ روغتيـ
ولنيزو خدمتونو په برخو کـې، دغـه   

په  النـدې ول  هخدمتونه او پرورامون
:وي 
په ير ژر او په ممكنه پاو كې د -الف

انفرادي اتيا او پياوتيا لپاره بايد پيل شي 
.د اني ارزونې پراساس والوياو
د ولنې په ولـو اخونـو کـې    -ب

مالت کول ېستنيد ون او برخې اخ
معلوليـت  بايد په خپله خوـه وي او  

د اوسيدو ىته هم د هغولرونكو افرادو
 ايونو اونورو کليوالوسيموکې دالسرس

.ووي
ه به دبيـاواکمن پـه   دولتونغي -۲
وونکوـله کارکاـې فعـه کـرخـب

ـ ـلته د  ـ ـوم ه پسـى زده  ـن پرل
.پراخه کيکولمن

فنی و حرفه یـی، جسـمی، ذهنـی و    
امل اجتماعی و شمولیت و مشارکت ک

در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ مـی  
بدین منظور، دولت های عضـو  . نمایند

برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و 
توانایی را به ویژه در حـوزۀ صـحت،   
استخدام، آموزش و خدمات اجتمـاعی  
سازمان داده، تحکیم نموده یا تداوم می 
بخشند، به گونه ایکه اینگونه برنامه ها و 

:خدمات
تا سرحد امکان از مراحل اولیه و -الف

برمبنای ارزیابی چند جانبـۀ نیازهـا و   
. توانایی های فردی آغاز نمایند

مشارکت و حضور در اجتماع را -ب
حمایت نموده، تمامی جنبه های جامعه 
داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای 
معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به 

ه مناطق روستایی اجتماعات آنان از جمل
.نزدیک باشند

دولت های عضو، توسعه، تکوین و -٢
استمرار آموزش افـراد حرفـه یـی و    
کارکنانی را که با خدمات توانبخشی و 

. بازتوانی کار می کنند ارتقْا بخشند
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غي دولتونه دې د معلوليت لرونكو -۳

افرادو لپاره پوهه او طرح شوو مرستندويه 
وسايلو او تكنالوژ ته ه اخيسـتنه او  
الس رس هماغسې چې په توانېـدنې او  
    بيارغونې پورې ارتبـاط نيسـي، لـو

.كي
کار او مارل

:دهاوويشتمه ما
ونه لـه نـورو کسـانو    دولتغي -۱

معلوليت لرونكو سره په مساوي توه د 
د کار کولو حق په رسميت پېژني، افرادو

ددغه حق له مخې، معلول کسان کوالی 
شي، په آزاده توه د ژوند کولو لپاره د 
کاررو په بازار کـې دنـده خوـه    

ــي  ــي . ک ــهغ ــه د دولتون ب
سـانو  کار کولو د حـق او د هغـو ک  

پــه ــون کــوم چــې د کــارکولو 
په بهير کـې معلـول شـوي، د حـق     
پېژنـــدنې د ســـاتنې او دودولـــو 

پـر بنسـ   جوونېپه خاطر د قانون
، لـه جملـې   مناسب امونه پورته کي

:خه

دولت های عضو، دانش و استفاده -٣
و دسترسی به وسایل و تكنالوژى های 

د امدادی طراحی گردیده بـرای افـرا  
دارای معلولیت را همان گونه که بـه  
توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، 

.ارتقاء بخشند
کار و استخدام

:مادۀ بیست وهفتم
دولت های عضو، حق افراد دارای -١

معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای 
برابر با سایرین به رسمیت می شناسند و 
این شامل حق برخورداری از فرصـت  

اش از طریق انتخاب آزادانه یا امرار مع
مقبول کارکردن در بازار کار و محیط 
کاری می گردد که برای افـراد دارای  
معلولیت، باز فراگیر و قابل دسـترس  

دولت های عضو، تحقق حق کار . باشد
را از طریق اقدامات مناسب از جمله از 
طریق قانونگذاری بـرای آن دسـته از   

چـار  افرادی که در دوران اشـتغال د 
معلولیت می گردند صیانت نموده، ارتقْا 

: می بخشند، از جمله
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د اکنې د شرايطو پـه ـون د   -الف

مارنې، اجير نيونې، د مارنې د دوام، د 
مسلک د پرمختـ او د خونـدي او   

مواردو لهروغتيايي کاري شرايطو د ولو 
په پام کې لرلو سره د معلوليت له مخې د 

.  تبعيض مخنيوی 
له نورو کسانو سره په مساوي توه -ب
د کار په خاطر معلوليت لرونكو افرادود 

دمساوي ارزت، باور او کاري روغتيايي 
شرايطو، له ورونې خـه دسـاتنې او   

ـون  سمولو پـه دشکايت دای د
دعادالنه او غوره کاري شرايطو او دکار 

مساوي حق په خاطر دمساوي فرصتونو او
معلوليت لرونكو مين لپاره د الزحمو د تْا

. دحقوقو خوندي ساتلافرادو
ــاوي -ج ــه مس ــورو ســره پ ــه ن ل

ــار  ــه د ک تو  ــه ــاديو ل ري اتح
معلوليت لرونكـو افـرادو  حق خه د 
.برخمن کيدل

ته ددې توان و افرادومعلوليت لرونك-د
وربل چې وکوالی شي په اغيزمنه توه 
عمومي تخنيکي او مسـلکي الرـود  

پرورامونه، د کارمونـدنې خدمتونـه،   

تبعیض بر مبنای معلولیت را بـا  -الف
توجه به تمامی موارد مرتبط با تمـامی  
اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، 
استخدام و اشتغال، تـداوم اشـتغال،   
پیشبرد حرفه یی و شرایط کاری صحی و 

.ایمنی را ممنوع سازند
قــوق افــراد دارای معلولیــت ح-ب

را برمبنای برابر با سـایرین و شـرایط   
ــه شــامل  کــاری مناســب و عادالن
فرصت های برابر و دست مزد برابـر  
ــای دارای ارزش،   ــرای کارهـ بـ
شرایط کاری صحی و ایمنی برابـر از  
جمله محافظت از آزار و اذیت و فریاد 
رسـی از آالم مـورد حمایـت قــرار    

.دهند
حاصل گردد کـه افـراد   اطمینان -ج

دارای معلولیت قادر می باشند حقـوق  
اتحادیۀ تجاری و کارگری خود را بـر  

. مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند
افراد دارای معلولیت را قادر سازند -د

تا دسترسی مؤثر و مستمری به برنامـه  
های عمومی آشنایی فنی و حرفه یـی،  

یی خدمات کاریابی و آموزش های حرفه 
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.مسلکي او فني مهارتونه ترالسه کي

معلوليـت  د کار په مارکي کې -ـه
ته د مارلو او د مسلک د لرونكو افرادو

پرمخت په خاطر فرصـت ورکـول او   
ه د دندو د پيداکولو، الس تـه  همدارن

راولو، ساتلو او تمايل په برخـه کـې   
.ورسره مرسته کول

د آزاد کسب او تشبث فرصتونو ته -و
يفونو پرمخت او د توده ورکول د کوپرا

.  شخصي سودار پيلول
برخه کې د معلولو کسانو دولتيپه -ز

.مارل
ــي -ح ــه خصوص ــه پ ــې دبرخ ک

 نالرو او کنـو لـه الرې   مناسبو کـ
نکـــو عملـــي ود مثبتـــو او هو

معلوليت لرونكو ون، د په پرورامونو
ــرادو ــه وده  افـ ــتخدام تـ اسـ

.  ورکول
په كار دته معلوليت لرونكو افرادو-ط
خه ا مينتْاله کې دغوره رغونې ىا

.ترالسه كي
معلوليـت  د كار په مارکي كې د -ى

نې د كاري تجربي د كارولرونكو افرادو

.داشته باشند
فرصت های شغلی و پیشـرفت  -هـ

ــراد دارای    ــی اف ــه ی ــای حرف ه
معلولیت را در بازار کار ارتقـاء داده،  
همچنین دریـافتن، کسـب، حفـظ و    
بازگشت به اشـتغال آنـان را یـاری    

.نمایند
فرصت های مربوط به خود اشتغالی، -و

کار آفرینی، توسعۀ تعاونی ها و خـود  
.هندپیشگی را ارتقاء د

افراد دارای معلولیت را در بخـش  -ز
. دولتی استخدام نمایند

استخدام افراد دارای معلولیت در -ح
بخش خصوصی را از طریق تدابیر و به 
کار گیری سیاست های مناسب که می 
تواند در برگیرندۀ برنامه های اقـدامی  
ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد 

.ارتقاء دهند
ل گردد در مورد افراد اطمینان حاص-ط

دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط 
. کاری ارایه می گردد

ــراد دارای  -ى ــۀ اف ــب تجرب کس
معلولیت را در بازار کـار آزاد ارتقـْا   
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. وده
د مسلكي معلوليت لرونكو افرادود -ک

او حرفوي پياوتيـا، د دنـدې سـاتنه    
او كار ته د بياورتـ د پرورامونـو   

. وده 
غي هېوادونه بايد ا تر السه کي -ل

غالمان نـه  معلوليت لرونكي افرادچې، 
دي او غالمي نه کوي، بلکې له نـورو  

ي يا کسانو سره په مساوي توه له اجبار
.په زورکارکولوخه خوندي دي

د ژوندانه مناسبه کچـه او ـولنيز   
مالت

:اته ويشتمه ماده
معلوليت لرونكو د ،غي هېوادونه-۱

د کورنيو لپـاره د و  ىاو دهغوافرادو
خوراک، کاليو، کورجوونې او د ژوند د 
شرايطو د پرله پسى پرمختونو په ون 

بايد د . ژنيد ژوند کولو حق په رسميت پې
معلوليت له مخې پرته له کوم تبعيض خه 
د همدې حق د پېژندنې، ساتنې او دودولو 

. لپاره مناسب امونه پورته کي
معلوليت لرونكي د غي دولتونه، -۲

.دهند
توانبخشی حرفه یی و تخصصـی،  -ك

ابقاء شغل و برنامه های بازگشت به کار 
را برای افراد دارای معلولیت، ارتقـْا  

.بخشند
دولت های عضو اطمینان حاصل می -ل

نمایند، افراد دارای معلولیت به بردگی و 
بندگى گماشته نمی شوند و بر مبنـای  
برابر با سایرین در برابر کار به اجبار و 

.اکراه مورد حمایت واقع می گردند
معیارهای کافی بـرای زنـدگی و   

حمایت های اجتماعی
:مادۀ بیست وهشتم

افراد دارای دولت های عضو، حق-١
معلولیت را در مورد معیارهای کـافی  
برای زندگی آنها و خانوادۀ ایشان شامل 
غذا، پوشاک و مسکن مكفى، و تداوم 
بهبود شرایط زندگی به رسمیت شناخته، 
اقدامات مناسبی را جهت پاسـداری از  
این حق و ارتقای تحقق آن، بدون تبعیض 

. بر مبنای معلولیت، اتخاذ می نمایند
دولت های عضو، حق افراد دارای -٢
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د ولنيز مالت حق او د معلوليت له افرادو

مخې پرته له کوم تبعيض خه له همدې 
د . تيا په رسميت پېژنـي حق نه برخمن

،الندنيو کنو په ون د دې حق د تحقق
ساتنې او دود لپاره بايد مناسب امونـه  

:له جملې دغه تدبيرونهپورته کي
ــف ــو، دمناســبو او -ال ــاکو اوب د پ

ــايلو او  ــدماتو، وس ــ و خ دالسرس
نـورو  وپه معلوليـت پـورې اونـد   
ــاوو   ــتندويو اتيـ ، تـــهمرسـ

د مسـاوي  معلوليت لرونكو افـرادو د 
و خه دې ا ترالسه مينولتْاله سرسي ال

.   كي
ــې  -ب ــديتوب او ب ــولنيز خون  د

ته د معيوبو کسانو برنامووزل د کمت 
ــه ت ــپ ــو او ې  ــو ــا د معيوب ره بي

ېرو کسانو د السرسـ  نجونو او سپين
. مينولتْا
، زده كـې د دولت له خوا د پوره -ج

مشورو، مالي مرستو او ويا روغتيـايي  
ــد ــت خ ــون د معلولي  ــه متونو پ

ــاطرد  د  ــه خ ــتونو پ ــدو ل اون
ــو  ــو او معلولينـ ــو کورنيـ معلولـ

معلولیت را در مورد حمایـت هـای   
اجتماعی و بهره مندی از این حق بدون 
تبعیض بر مبنای معلولیت به رسـمیت  
شناخته، اقـدامات مناسـبی را بـرای    
پاسداری از این حق و ارتقای تحقق آن 

:اتخاذ می نمایند، از جمله تدابیر
د اطمینان حاصل نماینـد، افـرا  -الف

دارای معلولیت از دسترسی برابر بـه  
خدمات تهیۀ آب صحی برخوردارند، و 
دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و 
قابل پرداخت و سایر کمک های مربوط 
به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین 

. نمایند
دسترسی افراد دارای معلولیت به -ب

ویژۀ زنان و دختران دارای معلولیت و 
خورده دارای معلولیت را بـه  افراد سال

برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامـه  
. های فقر زدایی تضمین نمایند

دسترسی افراد دارای معلولیـت و  -ج
خانواده های آنها را کـه در شـرایط   
تنگدستی بسر می برند به کمک هـای  
دولتی مربوط به هزینه های مرتبط بـا  
معلولیت، از جمله مهلت های مراقبتی، 
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چې د بېوزل په شرايطو كې ژونـد  سره 

.ې تضمين كيمرستكوي 
برنـامو جـوونې  کـور د وليزو-د

د السرسي معلوليت لرونكو افرادوته د 
.تضمين وكي

خـه د  برناموو او يد تقاعد-هـ
ــت ل ــرادمعلولي ــو اف ــرخمن رونك ب

.دلېک
په سياسي او وليز ژوند کې برخـه  

ستنهياخ
:نهه ويشتمه ماده

معلوليت لرونكـو  بايد د دولتونهغي 
او له نورو وقد سياسي حق،لپارهافرادو

کسانو سره په مساوي توـه دهغـو د   
تيا د فرصت ضمانت وکـي او  برخمن

:الندين کنې په غاه واخلي
وكي،معلوليت لرونكـي  تضمين -الف

ــراد  ــي  افــ ــاى شــ وکــ
د نـورو کسـانو ســره پـه مســاوي    

زمنـه  ېتوه، په سياسي ژوند کې پـه اغ 
او بشپه توـه ـون وکـي، پـه     

ــتقيمه او  ــه آمس ــتازيزاده تو اس

ک های مالی، مشاوره و آموزش های کم
. کافی تضمین نمایند

دسترسی افراد دارای معلولیت را به -د
برنامه های عمومی اسـکان تضـمین   

. نمایند
دسترسـی برابـر افـراد دارای    -هـ

مزایای بـاز  معلولیت را به برنامه ها و
.نشستگی تضمین نماید

مشارکت در زنـدگی سیاسـی و   
عمومی 

:نهممادۀ بیست و
دولت های عضو بـرای افـراد دارای   
معلولیت، حقوق سیاسی و فرصت های 
را جهت بهره مندی آنان بر مبنای برابر 
با سایرین، تضیمن نموده، متعهد مـی  

:گردند که
تضمین نماينـد، افـراد دارای   -الف

معلولیت می توانند به طور مؤثر و کامل 
در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنـای  

ایرین، مستقیمًا یا از طریـق  برابر با س
نمایندگانی که آزادانه برگزیده انـد از  
جمله حـق و فرصـت افـراد دارای    
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واکي، او د دې په تر کې معلول کسان 

دو او ون حق ېيې ورکولو، انتخابد رْا
: هم لري
يـې  چـې د راْ تضمين وكـي : لومى

ــتنې ــرچينې اخيس ــانتياوې او س آس
کاردودونه مناسب او دالسرس ودي او 

.داى شيېه اخيستل کپه اسانه ترې 
په په او بې له وېرې خه پـه  : دوه يم

اكنو او عمومي رفراندمونوكې د رايـې  
وركونې، په اكنو كې د نومول كېدو، په 
دولتي سـطحو كـې د اغېـزمن اداري    

د ولو دولتي عمومي دندو په مديريت او 
ترسره كولو كې دې د معلوليت لرونكو 
افرادو له حق خه مالتـ وكـي، د   
اقتضاء په صـورت كـې دې نـوې او    
مرستندويه تكنالوژ اسانه كي او پـه  
مقتضي صـورت كـې دې د نـوې او    

.مرستندويه تكنالوژ مالت وكي
معلوليـت  د اکونکو په يـر د  :درېيم

ارادې د ېزادآد ادولرونكــو افــر 
رندونې ضمانت او په همدې ول د 

په وانديز، د ىاتيا په صورت کې د هغو
ـ د خپلې خوې و چا ته د رْاىهغو ېي

معلولیت جهت رأی دادن و برگزیـده  
شدن، مشـارکت نماینـد، از جملـه    

:توسط
تضمین نمایند که روند تسهیالت و : اول

منابع رأی گیری مناسب، قابل دسترس و 
ـ   ی سهولت قابل فهم و بهره گیـری م

.باشند
از حق افراد دارای معلولیت جهت : دوم

رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس 
در انتخابات و رفراندم های عمـومی،  
نامزدی در انتخابات، مـدیریت مـؤثر   
اداری و ایفای تمامی وظایف عمومی در 
سطوح  دولتی حمایت نموده، استفاده از 
تكنالوژى هـای جدیـد وکمکـی را    

یل بخشـند و  درصورت مقتضی تسـه 
تسهیل در استفاده از تكنالوژى هـای  
جدید وکمکی را درصـورت مقتضـی   

.مورد حمایت قرار دهند
بیان آزادانۀ ارادۀ افـراد دارای  : سوم

معلولیت به عنـوان رأی دهنـدگان را   
تضمین نموده، در این جهت و در جایی 
که ضروری باشد با درخواست آنـان،  

مورد اجازۀ یاری در رأی گیری به فرد 
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. ورکولو په خاطر مرسته کول

په فعاله توه سـره داسـې يـوه    -ب
معلوليـت  چاپيريال ته وده ورکول، چې 

وکاى شي، پرته له کـوم  لرونكي افراد
خه او له نورو کسانو سـره پـه   توپير 

مساوي توه، په وليزو چـاروکې پـه   
اغيزمنه او بشپه توه برخه واخلي، او د 

ون په ىالندنيو برخو په شمول د هغو
: له جملې خهوليزو چارو کې وهوي

د هېــواد د سياســي ژونــد : لــومى
په اه په غيردولتي سازمانونو او ولنواو د 

 لو پـه ک نـو او ادارو کـې   سياسي
.ون
د معلولينو د ولنو جوول او له : دوه يم

هغوسره يواى کيدل په دې موخه چې 
په سيمه ييزه، ملى او نيوالـه کچـه د   

. معلولينو استازيتوب وکي
ژوند ورزشيي، نوتر او په فرهن

کې ون
:رشمه مادهېد
ــي -۱ ــه فرهندولتوغ ــه پ ــن  ي

ــانو    ــورو کس ــه ن ــې ل ــد ک ژون

. انتخاب آنها اعطاء گردد
بــه طــور فعـــال محیطــی را -ب

که افراد دارای معلولیت مـی تواننـد   
به طور مؤثر و کامل، بـدون تبعـیض   
و بر مبنای برابر با سایرین، در چارچوب 
ــد،  امــور عمــومی مشــارکت نماین
ارتقاء بخشند و مشـارکت آنـان را   
ــد  ــب نماین در امــور عمــومی ترغی

:از جمله
مشارکت در مجمع ها و سازمان : ولا

های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و  
عمومی کشور، و در فعالیت ها و ادارۀ 

.احزاب سیاسی
شکل دهی و عضویت سازمان های : دوم

ویژۀ افراد دارای معلولیت جهت معرفی 
افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، 

.منطقه یی، ملی و بین المللی
یات فرهنگی، تفریح، مشارکت در ح

فراغت و ورزش
:مادۀ سی ام

دولت های عضو، حق افراد دارای -١
معلولیت در جهت مشارکت در زندگی 
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د مساويانه معلوليت لرونكو افرادوسره د 

او پـه  . ون حق په رسـميت پېژنـي  
همدارنه امونه اخليدې اه دا مناسب 

:ددې لپاره چې معلوليت لرونكي افراد
موادوته له فرهنيالسرس ود-الف

.شيالسرس خه برخمن
ــوني   -ب ــ و لويزي ــه السرس پ

ــامو ــورو   برن ــاتر او ن ــم، تي ، فل
ته له السرس خـه  فعاليتونوي هنفر

.شيبرخمن
ــفرهن-ج ــه ـ ــدماتو، لکـ ي خـ

تيــاتر، موزيمونــو، ســينماانو،   
ــابتونونو او  ــدوې کتــ رنــ

السرسـ او د امکـان تـر حـده،     ته 
ــ ــاريخي ســيمو د ملــي فرهن او ت

ــو ــه د هغ ــو ىخ ــدو د زمين دلي
.چمتو والې

ــب  -۲ ــد مناس ــه باي ــي دولتون غ
معلوليـت  ترـو  امونه پورته کي،

ته د دې وتيا وروبـې  لرونكو افرادو
د خپل نوت، هنر او فکري ىچې، هغو

استعداد د ودې او کارولو فرصت ولري، 
ه، بلکې د ولنې د نه يوازې د ان په 

فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به 
رسمیت شناخته، تمامی تدابیر مناسب را 
اتخاذ می نمایند جهت اطمینان از ایـن  

:که افراد دارای معلولیت
ه مواد فرهنگی بـه  از دسترسی ب-الف

.صورت قابل دسترس برخوردار گردند
از دسترســی بــه برنامــه هــای -ب

تلویزیونی، فلم، تیاتر و سایر فعالیت های 
فرهنگی به صـورت قابـل دسـترس    

.برخوردار گردند
از دسترسی به اماكن ویژۀ اجرای -ج

برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تیاتر، 
مات موزیم، سینما، کتابخانـه و خـد  

سیاحتی برخوردار گردیده، تا سـرحد  
امکان به اماكن تاریخی که از نظر ملی و 
فرهنگی حایز اهمیت می باشند دسترسی 

.داشته باشند
دولت های عضو، تدابیر مناسبی را -٢

برای توانمنـد سـاختن افـراد دارای    
معلولیت جهت برخورداری از فرصت 
توسعه و بهره گیری از توانـایی هـای   

، فکری و هنری آنها نه تنها بـه  خالقانه
واسطۀ انتفاع شخصی آنها بلکه جهت 
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. بايتوب په خاطر

غي هېوادونه بايد له نيوال قانون -۳
سره سم ول هغه مناسب امونه پورتـه  

 تر السه کـي، هغـه   کي، ترو ا
قوانين چې د فکري شتمنيو حقوق ساتي، 
کلتوري موادو ته د معلولـو کسـانو د   
السرسي په واندې کوم نـامعقول يـا   

. تبعيضانه خن پي نه کي
لـه نـورو   معلوليت لرونكي افراد-۴

کسانو سره په مساوي توه د اشاره ای 
په ون د يانو د فرهنونژبو او د

ان و فرهنخپلوهويت د ي او ژبنيز
. پېژندنې او مالت و دي

معلوليـت لرونكـو   غي هېوادونه -۵
ته له نورو کسانو سره په مساوي افرادو

توه بايد په تفريحي او سپورتي فعاليتونو 
کې د ـون دتـوان وربـلو پـه     
خاطر، النديني مناسب امونـه پورتـه   

: کي
ولـو  تر وروستي بريده پورې په -الف

معلوليت تفريحي برخو کې د -سپورتى 
د ون هونـه او دود  لرونكو افرادو

. ونه

. غنامندى جامعه، اتخاذ می نمایند
دولت های عضو، تدابیر مناسبی را -٣

منطبق بر قوانین بین المللی در جهـت  
اطمینان از این کـه حقـوق مالکیـت    
معنوی، مانعی تبعیض آمیز و یـا غیـر   

دارای منطقی را در جهت دستیابی افراد 
معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نماید، 

.اتخاذ می نمایند
افراد دارای معلولیت، بر مبنـای  -٤

برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت 
از هویت زبانی و فرهنگی مختص بـه  
خودشان، شامل زبان اشاره و فرهنـگ  

.ناشنوایان برخوردار می باشند
دولت های عضو، تدابیر مناسبی را -٥

با نیت توانمند سـاختن افـراد دارای   
معلولیت در جهت مشارکت آنـان در  
فعالیت های تفریحی، فراغتی و ورزشی، 
بر مبنای برابر با دیگران، اتخـاذ مـی   

:نمایند
مشارکت افراد دارای معلولیت را -الف

تا سرحد امکـان در تمـامی سـطوح    
فعالیت های ورزشی ارتقـاء و تعمـیم   

.دهند
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معلوليت لرونكي مينول چې د دې تْا-ب

له مخـې د ـانو   ،د معلوليتافراد
سپورتي لوبـو او تفريحـي کـارونو د    
رامنته کولو، پرمخ بيولـو او ـون   
کولو فرصت لري او دهمـدې منظـور   

ره د برابـرو هونـو،   لپاره د نورو س
تمرينونو، الروونو او مناسبو سـرچينو  

. چمتوکول
معلوليت د دې زمينه برابرول چې، -ج

پر سـپورتي، تفريحـي او   لرونكي افراد
.رنده ايونو السرسي پيدا کي

معلوليت لرونكيمينول چې د دې تْا-د
ماشومان لـه نـورو ماشـومانو سـره     

ظـام  په مساوي توـه پـه ـوونيز ن   
ــي او   ــو، تفريح ــاملو لوب ــې د ش ک
ــون    ــې ــاليتونو ک ــپورتي فع س

.وکي
تفريحـي او  فراغتـي،  د ورزشي،-ـه

چې پـه  خدمتونو کارکوونکوتهيسياحت
د دغه ول فعاليتونو كـې بوخـت دي  

لـه الس رسـ   معلوليت لرونكو افرادو
.خه دې ا ترالسه شي

صل نمایند که افـراد  اطمینان حا-ب
دارای معلولیت، از فرصت سازماندهی، 
توسعه و مشـارکت در ورزش هـا و   
فعالیت های تفریحی ویـژۀ معلـوالن   
برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنـای  
برابر با سایرین، تـدارک چـارچوب،   
آموزش و منابع مناسب را ترغیب مـی  

.نمایند
اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای -ج
لولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، مع

.تفریحی و سیاحتی برخوردار می باشند
از دسترســی کودکــان دارای  -د

معلولیت، برابر با سـایر کودکـان در   
مشارکت در بازی، تفریح و فعالیت های 
ورزشی و فراغتی که شامل فعالیت های 
درون نظام مکاتب نیز می شود، اطمینان 

. حاصل گردد
اصل گردد، افراد دارای اطمینان ح-هـ

معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی 
که در سازماندهی فعالیت های ورزشی، 
فراغتی، سیاحتی و تفریحی مصـروف  

.هستند، برخوردار می باشند

٦٣



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠

را ولونهاحصائيود ارقامو او 
:دهرشمه ماېيود

ــي -۱ ــوي  دولتوغ ــه ک ــه ژمن ن
او ېنيـزو  ارقـامو د احصائيويو

اطالعاتو په ون مناسب معلومـات را  
ول کي، تر و دوی ته دا تـوان ور  

دولپاره ېوبي چې، ددې تون د عملي ک
. کنالرې په اصولو برابرې او تطبيق کي

او ســاتنې لـو ددې اطالعـاتو د راولو 
:بايدپه بهير کې

د اطالعاتو په ساتنې پـورې پـه   -الف
اوندو قوانينو كې شامل د حقوقو منـل  
شوي ساتنيز موازين به دهغو له محرموالي 
خه د ا او د معلولينو شخصي حريم ته 

.د دره ناوي لپاره په پام كې ونيول شي
په بشپه توه به د بشري حقوقو او -ب

بنسيزو آزاديو او اخالقي اصولو منـل  
ل معيارونه د اطالعـاتو پـه   شوي نيوا

کې مراعـات  ېې اخيستناو لوراولو
.شي
چې د همدغې مادې له اطالعاتهغه -۲

ه جالشي مخې را ول شوي په مناسبه تو

جمع آوری احصائیه ها، آمار و ارقام
:مادۀ سی ویکم

دولت های عضو متعهد می گردند -١
تا اطالعات مناسب از جملـه ارقـام   
احصائیوی، آمـاری و تحقیقـی را در   
جهت قادر ساختن آنها برای طرح ریزی 
و اجرای سیاست ها برای اثر بخشی به 

. کنوانسیون حاضر، جمع آوری نمایند
روند جمع آوری و حفظ این اطالعات 

:بایستی
موازین حفاظتی پذیرفتـه شـدۀ   -الف

حقوق شامل قوانین مربوط بـه حفـظ   
ان از اطالعــات را در جهــت اطمینــ

محرمانه بودن آنها و احترام به حـریم  
.شخصی افراد داراى معلولیت بپذیرند

هنجارهای پذیرفته شدۀ بین المللی -ب
را در جهت حمایت حقوق بشر و آزادی 
ــی،  ــادین و اصــول اخالق ــای بنی ه
در جمــع آوری و اســتفاده از آمــار 

. بپذيرند
اطالعات جمع آوری شده بر مبنای -٢

صورت مقتضی بایستی به این اصل، در 
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له مخې د غو كنوانسيوناو هغه به ددغه 

دارزيابي لپاره و اءدولتونو د دندو د اجر
معلوليت ه شي، چې داپه ا. کارول شي
السـته  په د خپلو حقونو ادلرونكي افر

راولوکې له کومو ستونزو او خنـونو  
.سره مخ دي

غي دولتونه به د دغو احصـائيو د  -۳
وليت په غاه اخلي او ئخپرولو لپاره مس

او نورو تـه بـه   معلوليت لرونكي افراد
. دالسرس وتيا چمتوکوي

نيواله همکاري
:رشمه مادهېده دو
ېمرسـت ه د نيـوالې دولتونغي -۱

دل د دې تون د موخو او ېاهميت او دود
هو د يهدفونو د عملي کولو لپاره د مل

ه پيژنـي او پـه دې اه د   مالت په تو
دولتونو او اوندو نيوالو او سيمه ايزو 

ـ سسو او مدني ولنو په تؤم ره بيـا د  ې
سسو پـه  ؤد ممعلوليت لرونكو افرادو 

او اغ ون سره به وامونه پورې ته زمن
د دې په ن کې، دا امونه بايد . کي

: په الندنيو برخو کې وي

تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به 
ارزیابی اجرای تعهدات دولت های عضو 
تحت کنوانسیون حاضر، استفاده گردد 
و موانعی که افراد دارای معلولیـت در  
اعمال حقوق شان با آنها مواجـه مـی   

. گردند را شناسایی و بررسی نمایند
دولت های عضو، مسئولیت نشـر  -٣

ونه اطالعات را به عهده گرفته، از این گ
دسترسی افراد داراى معلولیت و دیگران 

. به آنها، اطمینان حاصل نمایند
همکاری های بین المللی

:مادۀ سی ودوم
دولت هاى عضو اهمیت همکاری -١

هاى بین المللـی و ارتقـای آن را در   
حمایت از تالش های ملی برای تحقـق  

ضر بـه  اهداف و مقاصد کنوانسیون حا
رسمیت شناخته، تدابیر مناسب و مؤثری 
را در مشارکت با جامعۀ مدنی، سازمان 
های مرتبط منطقه یی و بین المللی بـه  
ویژۀ سازمان های مربـوط بـه افـراد    

تدابیر . دارای معلولیت، اتخاذ می نمایند
:مذکور می تواند، از  جمله دربرگیرندۀ
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چـې د  ا ترالسه كولد دې -الف

پـه ـون،    برنامونيوالو پرمختيايي 
ته معلوليت لرونكو افرادونيواله مرسته، 

.دالسرس ووي
برنامو، تجربو، روزنيزو اطالعاتود -ب

پـه  د مناسبې رويـې  د راکې ورکې 
د لوولـو  جـوونې  د ظرفيت ون 

.اسانول او مالت کول
دساينسي او تخنيکي پوهې لپـاره د  -ج

همکـاريو  السرس لپـاره د ېنې او
.اسانتياوې

هغه شان چې مناسب وي، تر السـه  -د
کېدونکو مرستندويو تکنـالوژيو تـه د   
السرسي او شريکولو لپاره، د الرو چارو 
د اسانتياوو پـه ـون د تخنيکـي او    
اقتصادي مرستو تر سره کول او له همدې 

.الرې د تکنالوژيو لېل
، )مفـاد (ـې د همدې مـادى  -۲

پربنس د غودولتونو كنوانسيوند دې 
د دوى د ژمنو په ترسره كولو كې دندوته 

.زيان نه رسوي

اطمینان از این که همکاری های -الف
المللی از جمله برنامه های توسـعۀ  بین

بین المللی در برگیرنده و قابل دسترس 
. افراد دارای معلولیت، می باشد

ظرفیت سازی را از جمله از طریق -ب
تبادل و تقسیم اطالعات، تجربیـات،  
برنامه های آموزشی و رویه های مناسب، 

.تسهیل و تقویت نمایند
ــی و -ج  ــاری تحقیقــ همکــ

نـش فنـی و علمـی را    دسترسی به دا
.تسهیل نمایند

ــق -د در صــورت مقتضــی، از طری
انتقال تكنالوژى هـا، کمـک هـای    
ــهیل   ــامل تس ــی ش ــادی و فن اقتص
دسترسی به تكنالوژى هـای کمکـی   
ــأمین   ــترس را تـ ــل دسـ و قابـ

.نمایند
مفاد این ماده فاقـد هـر گونـه    -٢

پیشداوری نسبت به تعهدات هر یک از 
ای تعهدات خود دولت های عضو در ایف

.تحت کنوانسیون حاضر می باشد
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ملي ارنه او اجراء
:رشمه مادهېديدر
ــي -۱ ــهدولتوغ ــل ، دېن د خپ

ـ   ې، د دغـه  نظامونو د سيستم لـه مخ
د دولت دننـه  په اه اءداجركنوانسيون

ــا ــوهيــو ملــي مرجــع ــانې ي
ــه و ــې پ ــت ک ــه حکوم ــاکي او پ 
ــانېالبېب ــو ـ ــو د لـ و او کچـ

د اسـانتياوو لپـاره   اء تدبيرونو د اجر
ــدې  ــه د همغ ــانيزم رامنت يوميک

.يک
د خپلـو قـانوني او   ،نهدولتوغي -۲

  ىاداري سيستمونو له مخې، پـه غـ
کې د يـو يـا ېـرو مناسـبو     دولت

ميکانيزمونو په ون داسې يو کـاري  
چوکا رامنته کي چې  په مناسـبه  

عملي کېدنه، كنوانسيونتوه د اوسني 
.  وده، خونديتوب او ارنه وکای شـي 

ه ميکانيزم رامنته کېي، کله چې دارن
د بشري حقوقـو د  دولتونهنو بايد غي 

د ملي ولنو د حقوقي مالت او ودې لپاره 
حالت او يو ای والي  لپاره اوند اصول 

نظارت و اجرای ملی 
:مادۀ سی وسوم

دولت های عضو، بر مبنای نظـام  -١
داخلى خود، یک یا چند مرجـع ملـی   
درون دولتی را برای موضوعات مرتبط 
با اجرای کنوانسیون حاضر تعیین نموده، 
توجه کافی در ایجاد و یا تعیین میکانیزم 

ی در درون دولت را بـه  های هماهنگ
منظور تسهیل در اقدامات مـرتبط در  
بخش های گوناگون و سطوح مختلف 

.مبذول دارند
دولت های عضو، بر مبنای نظـام  -٢

اداری و حقوقی خود شـان، در درون  
دولت عضـو، در صـورت مقتضـی،    
چارچوبی از جمله یک و یا چند میکانیزم 
مستقل را به منظور ارتقای حمایـت و  

ت بر اجرای کنوانسیون حاضـر  نظار
. ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند

آنگاه که چنین ساز و کاری تعیین و یا 
ایجاد گردد، دولت های عضو، اصول 
مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمایت 
و ارتقای حقوق بشر را مد نظر قرار می 
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. په پام کې ونيسي

معلوليـت  ره بيـا  ېمدني ولنې په ت-۳
نماينـده  ىاو د هغـو لرونكي افـراد 

ســازمانونه، بايــد پــه بشــپه    
توه د ارنې په بهيـر کـې ـون    

. ولري
د حقونـو  معلوليت لرونكي افرادد 
هيکم

:هلوردېرشمه ماد
د حقونود معلوليت لرونكو افرادو -۱

چې دلته دکمېې په نوم (کمېه په هكله
، و هغـې  رامنته شي)پېژندل کېي

دندې چې لدې وروسته واندې كېـي  
. منعكس شي

د كنوانسـيون بايد دغه کمېه ددې -۲
دو پر مهال، له دوولسو کـارپوهو  ېنافذ

د شپېتو دولتونو . کسانو خه جوه شي
د کمېي د تصويب يا الحاق وروستهله

شپ کسان نور هم زيات دېغو شمېر
شي، چې بيا به يې ول شمېر اتلس کسان 

. وي
غـــي پـــه  ېد کمېـــ-۳

.دهند
جامعۀ مدنی و به خصوص افـراد  -۳

ازمان هـایی کـه   دارای معلولیت و س
نمایندۀ آنها می باشند در روند نظارتی، 
به طور کامل بایستی مشارکت و مداخله 

. نمایند
ــراد دارای   ــوق اف ــۀ حق کمیت

معلولیت
:مادۀ سی وچهارم

کمیته یی در مورد حقـوق افـراد   -١
که از این بعد کمیتـه  (داراى معلولیت 
ایجاد خواهد گردید ) اطالق می گردد

که از این پس ارایه مـی  تا وظایفی را 
. گردد منعکس گردد

کمیته در زمـان اجرایـی شـدن    -٢
کنوانسیون حاضر، مرکـب از دوازده  

پس از تصویب یا . کارشناس خواهد بود
الحاق شصت دولت دیگـر بـه ایـن    
کنوانسیون عضویت در کمیته تا شـش  
عضو افزایش یافته، حداکثر به هجـده  

. عضو بالغ می گردد
شخصی ه در ظرفیتاعضای کمیت-٣
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مقـام کـې دنـده ترسـره     يخپل فرد

ــد   ــو خاون ــوو اخالق ــي او دل ک
ــيوناو ددې  ــه كنوانس ــه اه تجرب پ

ـ . وييلرونکـــ ېکلـــه چــ
سان نوموي، ونه خپل نوماند کدولتغي 

مـاده  ) ۴۳(پـه  كنوانسيونبايد ددې 
پـه پـام کـې    كې درج شوى مفـاد 

. ونيسي
له خوا دولتونوغي د غو ېيد کم-۴

د عادالنه جغرافياوي وېش، د تمـدن د  
بېالبېلو ولونو او سيستمونو د قـانوني  

ي، ېاصولو په پام کې ساتلو سره اکل ک
ولو انوليز استازيتوب او د معليجنسيت

ون ته بايد پاملرنـه  کارپوهو کسانو 
.وشي

يـو لـه   غي بايد د پو رْاېيد کم-۵
الرې، له هغه لست خه کوم چې د غو 

له دولتونو خه ىنو له خوا د هغودولتو
ونو په کنفرانس کې نومانـد  دولتد غو 

په هغو غونو کې، .  شوي، تر سره شي
نه دولتوچې د دريو برخو خه دوه برخې 

وکوالی شي نصاب پوره کـي، هغـه   
ي، بايـد  ېکسان چې کمېاکل کې ته

به انجام وظیفه خواهد پرداخت و بایستی 
از جایگاه واالی اخالقى، حسن تجربه و 
توانمندی در زمینۀ کاری کنوانسـیون  

از دولت های . حاضر برخوردار باشند
عضو به هنگام معرفی نامزدهای خـود  
دعوت خواهد گردید تا توجه کافی بـه  

کنوانسیون ) ٤٣(مفاد مندرج در مادۀ 
.نمایند

ولت های عضو، با درنظر گرفتن د-٤
تعداد مساوی نماینـدگی بـر مبنـای    
تقسیمات جغرافیایی، دربرگیرندۀ اشکال 
گوناگون تمدن ها مقامات حقوقی آنان، 
حضور جنسيتی متـوازن و مشـارکت   
کارشناسان دارای معلولیت، اعضـای  

. کمیته را بر می گزینند
اعضای کمیته با رأی مخفی، طـی  -٥

ی دولت های عضو، از جلسات گردهمائ
میان فهرست نامزدهای دول عضوی که 
از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب 

در جلسات مذکور، که بـا  . می گردند
حضور دو سوم دولـت هـای عضـو    
رسمیت خواهند یافت، افـرادی کـه   
بیشترین تعداد آرْا، و اکثریت مطلـق  
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زياتره شمېر رايې يې السته راوي وي او 

داستازو بشپ اکثريـت  دولتونود غو 
. يې ورته اچولې ويخپلې رْا

لــومن ــاکنې بايــد د همــدې -۶
دو له نېې نه تر شپو ېد نافذكنوانسيون

ې اکنې د هر. مياشتو پورې تر سره شي
نه لترله لور مياشتې مخکې بايـد د  
ملروملتونو عمومي منشـي لـه غـو    

خه د يوه ليک په تـر کـې   دولتونو
غوتنه وکي چې، خپل نومانـد د دوو  

عمـومي  . مياشتو په تر کې وروپېژني
منشي به وروسته د الفبا دتورو له مخې د 
ولو نوماندو کسانو لست ترتيب کي، 

لخوا معرفى شويدي تونودولچې د خپلو 
ته به يـې  دولتونوغو كنوانسيوناو د 

. وروسپاري
۷-لورو کلونو د ېد کمې ي به دغ

يوازې د ىهغو. دورې لپاره واکل شي
پـه  .  دوهم ل اکل کېدو حق لـري 

هرحال، د شپو غو دوره به چـې پـه   
لوميو اکنو کې اکل شوي وو، د دوو 

ه پـای تـه   کلونو له بشپيدو وروسـت 
د لوميو اکنو نـه وروسـته   . ورسيي

آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنـدۀ  
به دست آورند، به دولت های عضو را

. عضویت کمیته انتخاب خواهند شد
اولین انتخابات کمیتـه، حـداکثر   -٦

ظرف شش ماه پس از قابـل اجـراء   
شدن کنوانسیون حاضر برگـزار مـى   

حداقل چهار ماه پيش از برگزارى . گردد
هريك از انتخابات، دبير كل سـازمان  
ملل متحد طی نامه یی خطاب به دولت 

ن دعوت خواهد کرد، های عضو، از آنا
ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفـی  

دبیرکل متعاقبًا، فهرستی از اسامی . نمایند
همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، با 
ذکر نام دولتی که آنها را نامزد نمـوده  
است، تهیه و به دولت هـای عضـو   

. کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد کرد
اعضای کمیته بـرای یـک دورۀ   -٧

تنهـا  . چهار ساله انتخاب خواهند شد
برای یک بار دیگر واجد انتخاب مـی  

هر چند که دورۀ عضویت شش . باشند
نفر از اعضـای منتخـب در اولـین    
انتخابات، در پایان دو سـال خاتمـه   
خواهد یافت، بالفاصله پس از اولـین  
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سمالسې، د دغو شپو غو کسانو نومونه 

له مخې د بندبه د همدې مادې د پنم 
دمشر له خوا د پچې لـه مخـې   ېغون

. واکل شي
۸-و    ېد کمېو اضـافي غـد شـپ

اکنې به د منظمو ـاکنو پربنسـ د   
همدې مادې له شرايطو سره سم تر سره 

. شي
کوم ېيد کمپه هغۀ صورت كې چې-۹

غی م شي يا استعفاء واندې کي او 
يا هم اعالن وکي چې د نورو داليلو له 
کبله نه شي کوالی خپلې دندې ته دوام 
ورکي، نو په دې صورت کې هغه غی 

، ؤچې نوموی يې کانديد کی دولت
و له ېبايد يو بل کارپوه چې ددې ماد

ترو د پاتې دورې  . کيسره برابروي وا
.  لپاره خپل کار په مخ بوي

کمېه بايد خپل کاردود رامنتـه  -۱۰
يک.
د ملرو ملتونو عمومي منشي به د -۱۱

په راکې د کمېي د كنوانسيونهمدې 
تو لپاره الزم کـار  آدندو د اغيزمنو اجرا

برابـرې او  ېکوونکي او نورې اسانتياو

انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق 
قرعه کشی توسط رئیس جلسه مـورد  

این ماده، تعیین خواهد ٥شاره در بند ا
.شد
انتخاب شش نفر دیگـر جهـت   -٨

عضویت در کمیته، طی انتخابات منظم و 
منطبق بر مفاد مرتبط این ماده صـورت  

. می گیرد
در صورتی که یکـی از اعضـای   -٩

کمیته فوت کند یا استعفاء دهد یا به هر 
دلیلی اعالم نماید که دیگر قادر به انجام 

نمی باشد، دولت عضوی که این وظیفه
عضو را نامزد کرده است، کارشـناس  
دیگری را که دارای شایستگی و واجد 
شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این اصل 
باشد منصوب خواهد کرد تا باقیمانـدۀ  

. دوره به انجام وظیفه بپردازد
کمیته، مقررۀ داخلی مختص بـه  -١٠

. خود را تنظیم می نماید
عمومى سازمان ملل متحد، منشى-١١

کارکنان و تجهیـزات الزم را بـرای   
عملکرد مؤثر کمیته، تحت کنوانسیون 
حاضر فراهم می نماید و جلسۀ مقدماتی 
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.ه کيه به جولوم غونىدهغو
ــومي -۱۲ ــو د عم ــرو ملتون د مل

له مخـې  كنوانسيونيد ددې ْايولنې په ت
ـرو ملتونـو    ېدکمېي بـه د ملغ

لــه ســرچينو نــه  د هغــو ضــوابطو 
ـ    د ېاو شرايطو لـه مخـې او د کمې

ليتونو اهميت ته په پام کې لرلو سره، ئومس
ــه    ــر الس ــه ت ــق الزحم ــه ح اين

.کي
۱۳-ي د ېبايد د کمېرو ملتونو غمل

دکارپوهانو له اسـانتياوو، امتيـازاتو او   
مصئونيتونو خه، لکه نه چې د ملرو 
ملتونــو د امتيــازاتو او مصــئونيتونو د 

په اوندو برخو کې راغلي، كنوانسيون
.برخمن کېدای شي

د غو هېوادونو رپوونه
:پنه دېرشمه ماده

كنوانسـيون بـه د  غي دولتونه،-۱
وروســته د دوو کلونــو دوېــلـه نافذ 

پربنسـ  كنوانسيونپه موده کې ددې 
ــې   ــو ک ــه هغ ــدو او پ ــو دن د خپل

پـه اه يـو هـر اخيـز     د پرمخت

. خود را تدویر می نماید
با تأیید مجمع عمومی، اعضـای  -١٢

کمیته یی که به موجـب کنوانسـیون   
حاضر تشکیل می شود از محل منـابع  

بر اساس شرایط و سازمان ملل متحد، 
مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیین مـی  
نماید و با در نظـر گـرفتن اهمیـت    
مسئولیت های کمیته مقرری دریافت می 

. نمایند
اعضای کمیته از تسهیالت، مزایا -١٣

و مصئونیت های ویژۀ کارشناسـان در  
ماموریت سازمان ملل متحد، مندرج در 
بخش های ذیربط کنوانسیون مرتبط به 

ایا و مصئونیت های سـازمان ملـل   مز
.متحد، برخوردار می گردند
گزارش دولت های عضو

:مادۀ سی وپنجم
دولت های عضو، از طریق منشـى  -١

عمومى سازمان ملل متحـد گـزارش   
جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده در مورد 
به اجراء گذاشتن تعهدات شان تحـت  
کنوانسیون حاضر و همچنین پیشـرفت  
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سـر  يرو ملتونو د عمـوم رپو د مل

ـ يمنش انـدې   ېپه وسيله کميتـه و
.کي

به په دولتونهتر هغه وروسته، غي -۲
هر لوروکلونو کې يو ل او کله چې 

تنه وکي رپو واندې کمېه يې غو
.کي

کمېه کوالی شي، د رپوونو پـه  -۳
کې ېو تالرو په اه پراءاوند د اجر

. وکي
۴-ـ يکمدولتىکه چېرې کوم غ ې

ته لومنی بشپ رپو واندې کی وي، 
نو په وروستي رپو کې دې بيـا هغـه   
 ي رپومعلومات نه ورکوي چې په لوم

ته د رپـو  ېکمې. کې يې ورکي وو
خه دولتونوبرابرولو پر مهال، له غو 

هيله کېي چې، داکار په يـوه آزاد او  
روانه  بهيرکې تر سره کي او د همدې 

ته دې اصل مفاد) ۴، ۳(د كنوانسيون
. کلکه پاملرنه وکي

رپوونه کوالی شي، هغه علتونه او -۵
په واندې كنوانسيونستونزې چې د دې 

غيزمنـوي، پـه وتـه    د ژمنو کچـه ا 

ر این زمینه برای دولـت  های حاصله د
عضو از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر 

. به کمیته تسلیم نماید
پس از آن دولـت هـای عضـو،    -٢

گزارش های آتی را حداقل هر دو سال 
يكبار و از این زمان به بعد، هرگاه که 

. کمیته درخواست کند، تسلیم می نمایند
کمیته، هر گونه راهنمایی را که در -٣

ای گزارش الزم باشد، اعمال مورد محتو
. می نماید

دولت عضوی که گـزارش اولیـۀ   -٤
جامع را به کمیته تسلیم کرده است، نیاز 
نیست در گزارشـات بعـدی خـود،    
اطالعاتى را که قبًال ارایه نموده اسـت  

به هنگام تهیۀ گزارش برای . تکرار نماید
کمیته، از دولت های عضو درخواست 

ا در رونـدی  می گردد که این عمل ر
شفاف و باز انجام داده، توجه کافی به 

ایـن  ) ٤، ٣(مفاد منـدرج در مـواد   
.کنوانسیون مبذول نمایند

می توان در گزارشات عوامـل و  -٥
مشکالتی را که تحـت کنوانسـیون   
حاضر، بر میزان اجرای تعهدات تْاثیر می 
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.کي

د رپوونو کتنه 
:شپدېرشمه ماده

۱-د کمې له خوا وکتل ېبايد هر رپو
د رپـو پـه اه مناسـب    كمېه. شي

ــتن  ــه او سپار ــو ېوانديزون چمت
ی . ته استويي دولت او غدولـت غ

کوالى شي هغه معلومـات چـې دوی   
ـ  اکي، کمې ي   ېيېتـه يـې ورکـ .

ـ  خـه  دولتونـو و ايې کمېه له غي
د عملي کولو پورې د كنوانسيونددې 

اوندې موضوع په باب، د زياتو معلوماتو 
.  غوتنه وکي

دولتيد غپه هغۀ صورت كې چې-۲
ــت   ــو وخ ــو ورکول ــوا د رپ لخ

ـ   ـ کم. يېپاى تـه ورس ه کـوالى  ي
د كنوانسـيون شي چې غى دولـت د  

له اتيـا خـه خبـر کـي،     اءاجر
وروسته کـه چيـرى غـى    له خبرتيا 

ــوده   ــه م ــتو پ ــت د دريومياش دول
ــه ېکــې بيــاهم رپــو ورنکــ کم

ــه    ــه بلن ــت ت ــوي دول ــه نوم ب

.گذارند، مشخص ساخت
بررسی گزارش ها

:مادۀ سی وششم
گزارش هـا، توسـط   هر یک از-۱

کمیته، مورد بررسی قرار می گیـرد و  
بنابر اقتضا، پیشنهادات و توصیه هـای  
کلی را در مورد گزارش ارایه داده بـه  

دولـت  . دولت ذیربط ابالغ می نماید
عضو می تواند طی اطالعاتی که خود بر 

کمیته . می گزیند، به کمیته پاسخ دهد
می تواند اطالعات بیشتری را از دولت 
ذیربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر 

.درخواست نماید
در صورتی که دولت عضو تـأخیر  -٢

عمده یی در ارایۀ گزارش خود نمایـد،  
کمیته می تواند به دولت ذیربط نیـاز  
بررسی نحوۀ اجراى کنوانسیون حاضر 
در آن دولت را بر مبنـای اطالعـات   
موجود و موثق در اختیار کمیته ابـالغ  

گزارش مربوطه ظرف مدت اگر. نماید
سه ماه پس از ابالغ، تسـلیم کمیتـه   
نگردد، کمیته از دولت ذیربط دعـوت  
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اءد اجـر كنوانسـيون کي چې د رو

ون وکي کـه  دارزونې په بهير کې 
چيرې غى دولـت رپـو وانـدې    

بنـد د تطبيـق   )۱(ېکي، ددې ماد
وير.
ـ -۳ ه د ملرو ملتونو عمومي منشي  ب

نو ته رارسيدلي رپو ونه دولتوولو غو 
.واستوي

نه به خپل رپوونه په خپل دولتوغي -۴
کې د خلکو د خبرتيا لپاره خپاره دولت

او ددغو رپوونو په اه د واندې شويو 
وانديزونو لپاره به اسـانتياوې چمتـو  

.کي
د اتيا په حالـت  كميه كوالى شي-۵

چـې د  کې د غو دولتونـو رپوونـه  
مشاورې يا فني مرستې لپاره د غوـتنې  
لرونكي يا د اتيا ودونكي وي له هغو 
مالحظواو توصيو سره يو ـاى چـې   
ايي كميه يې پدې برخه كې ولـري،  

ــى م ــندوقونو او ؤتخصص ــو، ص سس
تـه  او نورو واكمنو بنسونورامونوپرو
.دويېول

خواهد نمود کـه در چنـین اقـدامی    
در صورتی که دولت . مشارکت ورزد

عضو با ارایۀ گـزارش مربوطـه بـه    
این ) ۱(پاسخگویی بپردازد،  مفاد بند 

.ماده نافذ خواهد بود
متحـد،  منشى عمومى سازمان ملل -٣

گزارش ها را در اختیار تمامی دولـت  
.های عضو قرار خواهد داد

دولت های عضو، گزارش های خود -٤
را به طور گسترده، در کشور شان در 
اختیار عموم قرار داده و دسترسی بـه  
پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به 

. این گزارشات را تسهیل می نمایند
قتضی، کمیته می تواند در صورت م-٥

گزارش های دولت های عضو را کـه  
حاوی درخواست برای مشـاوره یـا   
مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد همراه 
با مالحظات و توصیه هایی که ممکـن  
است کمیته در این زمینه داشته باشـد،  

برای سازمان های تخصصی، صـندوق   
ها و برنامه های سازمان ملل و سـایر  

.ال نمایدنهادهای واجد صالحیت ارس
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يد غ   ې تـر مـندولت او کمې
همکاري

:مادهه دېرشمه واو
سره همکاري ېغي دولتونه له کمې-۱

کوي او د هغې له غوسره بـه مرسـته   
وکي چـې خپلـى دنـدې ترسـره     

.کي
ــو  ېکم-۲ ــه غودولتون ــه ل ــه ب 

و کــې ددې يــســره پــه خپلــو ايک
ــي ءد اجــراكنوانســيون ــاره دمل لپ

ظرفيتونــــو د لوتيــــا پــــه 
نيوالې همکـاريو تـه پاملرنـه    ،هکله

.وساتي
ايکېېسره د کمېبنسونوو له نور
:رشمه مادهېاته د
او د زمن تطبيـق ېد اغكنوانسيونددې 

هغۀ په پو النـدې برخـو كـې د    
پـه  بين المللي همكـار د ترغيبولـو  

:موخه
ـ سسات او دملؤميتخصص-الف  رو

انونه حق لري ترهغه ملتونو نور اوند ار
په اه ءد اجراكنوانسيونايه چې ددغه 

همکاری بـین دولـت عضـو و    
کمیته

:مادۀ سی وهفتم
هر یک از دولت های عضـو بـا   -١

کمیته همکاری می نمایـد و کمیتـه،   
اعضای خود را در ماموریت شان یاری 

.می نماید
کمیته در ارتباط با دولـت هـای   -٢

عضو، توجه کافی را به راه ها و روش 
های گسترش ظرفیت ملی در اجـرای  

یون حاضر از جملـه از طریـق   کنوانس
همکاری های بین المللی مبذول مـی  

. نماید
ارتباط کمیته با سایر نهادها

:مادۀ سی وهشتم
به منظور پیشبرد اجرای مؤثر کنوانسیون 
حاضر و ترغیب همکاری هـای بـین   
المللی در زمینه های مـورد پوشـش   

:کنوانسیون حاضر
سازمان های تخصصی و سـایر  -الف

ازمان ملل متحـد از حـق   نهادهای س
حضور و بررسی اجرای مفاد کنوانسیون 
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لپاره ېد کتنءدي، ددې تون داجراژمن

.استازيتوب ولري
ــي، تخصصــ  ــوالی ش ــه ک يکمې

انونو تـه چـې د   او اوندو ارسسوؤم
ـ ءاجرادكنوانسيون يپه اه د تخصص

سالمشورو صـالحيت لـري د خپلـو    
. ژمنو په چوکا کـې بلنـه وکـي   

ــي،اونده   ــوالی شـ ــه کـ کمېـ
او  دملرو ملتونـو ارانونـه   ېسسؤم

ولي، ترو په هغو سيمو کې چـې د  راوب
د فعاليتونو تر پو الندې راي ىهغو
پـه اه رپوونـه   ءداجراكنوانسيوند 

. وروسپاري
ــهکم-ب ــت د ې ــا موري ــل م د خپ

اوندو بنسونوپر مهال به، د نورو ءاجرا
سره چې د بشـري حقونـو د نيوالـو    
ــوي   ــه ش ــ رامنت ــو پربنس ژمن

پارــتونو، د همغــى، الرــوونو، س
ــديزونو او همدارن ــوان  ــاري ه د ک

ېتداخل د مخنيوى لپـاره سالمشـور  
.وکي

حاضر تا آن جایی که در حوزۀ اختیارات 
. آن قرار می گیرد، برخوردار می گردند

کمیته می تواند از سازمان هاى تخصصى 
و ساير نهادهاى واجد صالحيت، جهت 
ارايه توصيه كارشناسـانه در اجـرای   

حوزۀ کنوانسیون در زمینه هایی که در 
اختیارات آنان قرار می گیرد، دعـوت  
نماید، کمیته می تواند در سازمان های 
تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل 
متحد برای ارایۀ گزارش در مورد اجرای 
کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزۀ 
اختیارات شان قرار می گیرد، دعـوت  

.نماید
کمیته در صورت مقتضی در اعمال -ب

ش با سایر نهادهای ذیربط که به اختیارات
موجب معاهدات حقوق بشری تأسیس 
گردیده اند، با هدف تضمین پیوستگی 
در هدایت گزارش دهی، پیشنهادات و 
توصیه های کلی مربوطـه و پرهیـز از   
دوباره کاری و هم پوشی در اجـرای  

.عملکرد آنان، به مشاوره می پردازد
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ېد کمېرپو
:نهه دېرشمه ماده

دوو کلونوکې د ملرو وکمېه بايدپه هر
ملتونو عمومي اسـامبلي، اقتصـادي او   
ولنيزې شورا ته د خپلو کنـو پـه اه   
رپو ورکي او ايي د غو هېوادونو د 

او تر السه شـويو معلومـاتو د   رپوونو 
ېنې له مخې، وانديزونه او عمـومي  

دا شان وانديزونه او . سپارتنې وکي
ـ   ـايي د کمې تنېد ېعمومي سپار

تبصرو او د غو هېوادونو له رپو  سره 
. يو ای راشي

کنفرانسدولتونو د غو 
:تمه مادهېلو

په منظمه توه د غو دولتونهغي -۱
په کنفرانس کې ددې تـون د  نودولتو
لپاره مسايلو دارزولو پـه موخـه   ءاجرا

.ليدنې، کتنې کوي
د نافذيــدو نــه كنوانســيونددې -۲

شپمياشــتې وروســته د ملــرو   
ــوا   ــي لخ ــومي منش ــو د عم ملتون

ــو  ــرانس را دولتودغـ ــو کنفـ نـ

گزارش کمیته 
:مادۀ سی ونهم

دو سال یکبار به مجمع عمومی کمیته هر
و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد 
فعالیت هایش گزارش می دهد و مـی  
تواند بر مبنای بررسی گـزارش هـا و   
اطالعات واصـله از دولـت عضـو،    
پیشنهادات و توصیه های کلـی ارایـه   

در گــزارش کمیتــه، چنــین . نمایــد
پیشنهادات و توصیه های کلی توأم بـا  

های عضو در صـورت  نظرات دولت 
. امکان، درج خواهد گردید

کنفرانس دولت های عضو
:مادۀ چهلم

دولت های عضو، به منظور بررسی -١
موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون 
حاضر، به طور منظم در کنفرانس دولت 

.های عضو گردهم می آیند
حداکثر شش ماه پس از به مـورد  -٢

اجراء در آمدن کنوانسـیون حاضـر،   
کنفرانس دولت های عضو، توسط منشى 
عمومى سازمان ملل متحد برگزار خواهد 
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راتلـونکي غونـې بـه    . بلل کيـي 

پــه هــر دوو کلونــو کــې د    
يـا د غـو   عمومي منشي لـه خـوا  

دغوـتنې پربنسـ راوبلـل    دولتونو
.شي

امانت 
:تمه مادهېيولو

د ملرو ملتونو عمـومي منشـي ددې   
.ىدىامانت ساتونکكنوانسيون
السليک
:تمه مادهېدوه لو

او د دولتونـو به د ولو كنوانسيوندغه 
سسو دالسـليک لپـاره د  ؤيزو ميسيمه 

رک ملرو ملتونو په مرکزي اداره نيويا
نېـې  ۳۰لـه  کې، ميالدي کال دمارچ 

.السليک کولو ته چمتو ويخه
منلو سره توافقله
:تمه مادهېلويدر

ــه  ــيوندغ ــليک كنوانس ــه دالس ب
کوونکو دولتونـو اوسـيمه ييزوسـاز    

ــمى ت ــانونو رس ــم ــه ا ويْايي . د ت
دولتونو او سيمه وبه دهغكنوانسيوندغه 

نشست های آتی توسـط منشـی   . شد
عمومی سازمان ملل متحد در هـر دو  
سال یکبار و یا بنابه تصمیم اتخاذ شده 
در کنفرانس دولت های عضو، برگزار 

. خواهد شد
امانت

:مادۀ چهل ویکم
ین منشی عمومی سازمان ملل متحد، ام
. کنوانسیون حاضر محسوب می گردد

امضاء
:مادۀ چهل ودوم

کنوانسیون حاضر جهت امضای تمامی 
دولت ها و سازمان های ائتالف منطقه 
یی در سازمان ملل متحد در نیویارک از 

مفتـوح مـی   ٢٠٠٧مارچ ٣٠تاریخ 
.باشد

قید رضایت
:مادۀ چهل وسوم

کنوانسیون حاضر منوط بـه تصـویب   
اء کننده و تأیید رسمی دولت های امض

سازمان های ائتالف منطقه یی امضـاء  
کنوانسیون برای الحاق . کننده می باشد
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ي وىسـازمانونو لپـاره پرانيسـت   يزوي

ــه د ــې ن ــه ي ــې هغ ــليک ىچ الس
.كى

سيمه ييزائتالفي سازمانونه
:تمه مادهېلورلو

ســيمه ييزائتالفــي ســازمان   -۱
دولتونـو  سـيمه ييـزو  چې د ىهغه د

ــه شــ واو غــوى دىلخــوا رامنت
ــ ــيونودولتون ــه كنوانس ــورپ ېپ

تلو موضوعاتو پـه اه ورتـه واک   د 
ــ ــازمانونه  ىورکـ ــه سـ ، دغـ

په اه د خپلوواکونـو  نسيونكنوابايد د 
ــم  ــه رس ــه پ ــه هکل ــديتْايپ يي

ــي   ــه وک ــا دون ــې ي ــندونو ک س
ــْامين او  ــوى ت ــا هغ ــو بي ــه خپل پ

بـدلون  لـه هـر ول   واکونو کـې د  
ــر   ــه خب ــدوديت خ ــا مح او ي

.کي
دولتونوکې غوكنوانسيونپه دغه -۲

ته اشاره هغه سازمانونه ان سره رانغاي 
.چې په دې اه واک لري

)۱(د . ېماد)۴۵(نه ايي چې د -۳

هر یک از دولت ها يا سـازمان هـای   
ائتالف منطقه یی که امضاء ننموده اند، 

. مفتوح می باشد
سازمان های ائتالف منطقه یی

:مادۀ چهل و چهارم
سازمان ائتالف منطقه یی عبـارت  -١

از سازمانی که توسط دولت های است 
منطقه یی تأسیس گردیده اند و دولـت  
های عضو این سازمان ها صالحیت خود 
را ارتباط با موضوعات مرتـب ایـن   
کنوانسیون با آنان احاله نموده اند، چنین 
سازمان هایی رسمًا مراتب تْاييد يا الحاق 
به كنوانسيون و محدودۀ صالحیت خود 

ت مرتـب ایـن   در ارتباط با موضوعا
متعاقبًا . کنوانسیون را اعالم می نمایند

آنها تأمین را از هرگونه تغییرات بالقوه 
در محدودۀ صالحیت خود مطلع خواهد 

.ساخت
در کنوانسیون حاضر، اطالق دولت -٢

های عضو به چنین سـازمان هـایی در   
. محدودۀ صالحیت آنان نافذ است

ــادۀ -٣ ــورد اهــداف م ) ٤٥(در م
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کې دونو بن) ٣او٢(ېماد)٤٧(او بند

وموخوپه اه دسيمه ييز ائتالفـى  د نظر
رل ېسند وشمىسازمان لخوا سپارل شو

.شي
كوالى شيسيمه ييزائتالفي سازمانونه-۴

دواک په ک کې د اونـدو  ىد هغو
پـه  دولتونوموضوعاتو په هکله د غو

ر ېپه دولتونوکې لکه د غوکنفرانس 
که چيرې اعمال كيى ورکولوحق ْاد ر

ى يو غى دولت وغـواي چـې د راْ  
اعمال كي، چې د رْايـو  ورکولو حق 

شمېريې د هغوى د غو دولتونو له شمېر 
سره برابر دى چې ددې كنوانسيون غي 

اوندسازمان نشي پدې صورت كې .وي
كې ـون ى ورکولو رْاپهکوالې چې 

.او بالعکسوكي،
د اجراء وتيا

:تمه مادهېپنه لو
د يا الحاقبه د تصويبكنوانسيوندغه 

ورـې  دېـرش شلم سندله سپارلوخه 
. وروسته نافذ شي

سازمان ته ائتالفي يا سيمه ييزدولتهر 

) ٣و٢(بند های ) ٤٧(و مادۀ )١(بند 
هرگونه سندی نـزد سـازمان هـای    
ائتالف منطقه یی درنظر گرفته نخواهد 

. شد
سازمان های ائتالف منطقـه یـی   -٤

می توانند در زمینۀ موضوعات در حیطۀ 
صالحیت آنان، حق خود را مبنـی بـر   
ــرانس  ــرکت در رأی دادن در کنف ش
دولت های عضو اعمال نمایند، که تعداد

آرای آنان برابر تعداد دولت های عضو 
آنان می باشد که عضـو کنوانسـیون   

در صورتی که هر یک از . حاضر باشند
دولت های عضو سازمان های مذکور، 
حق خود را در رأی دادن اعمال نمایند، 
در آن صورت چنین سازمانی نمى تواند 

.در رأی دادن شرکت نماید و بالعکس
قابلیت اجراء
:پنجممادۀ چهل و

کنوانسیون حاضر، سـی روز پـس از   
سپرده شدن بیستمین سند تصویب یـا  

. الحاق، قابل اجراء خواهد بود
تاریخ قابل اجراء شـدن کنوانسـیون   
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تصديق کولو، رسمي كنوانسيون دددې 

چـې د  ولو يا موافقت کولولپـاره  ييدتْا
ييد يـا الحـاق سـند    كنوانسيون د تْا

د شلم سند د ورسپارلو نـه  تصويبوى، 
وروسته، بايد په دېرشمه ور د نافذيدو 

.  و وي
مالحظې

:شپ لوېتمه ماده
ــد او شــرط چــې ددې -۱ ــه قي هغ

له موخو سره سمون نلـري  كنوانسيون
.ل شيچې مجازوىنشي کيدا

كتنه په هر وخـت كـې، د بېرتـه    -۲
. اخيستنې و ده

)تعديل(يا بدلونهسمون
تمه مادهېاووه لو

هر يو غی هېواد کوالی شي، په دغـه  
تون کې د اصالحاتو د راوستو لپـاره  
وانديز وکي او د ملرو ملتونو عمومي 

عمومي منشي . کيېمنشي ته يې واند
به هر ول وانديز شوي اصالحات لـه  

سره، له يوه وانديز سـره  دولتونوغو 
د همدغو وانديزونو پر سر ىچې ايا هغو

حاضر جهت هر یک از دولـت هـا و   
سازمان های ائتالفی منطقه یی که پس از 
سپرده شدن بیستمین سند تأیید یا الحاق، 

ند، سـی  کنوانسیون را تصویب می نمای
روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا 

. الحاق، توسط آنان خواهد بود
مالحظات 

:مادۀ چهل وششم
مالحظه یی که با هدف و مقصـود  -١

کنوانسیون حاضر، مغایرت داشته باشد، 
. مجاز نیست

مالحظه در هر زمان، قابل بازگیری -٢
. است

تعدیل 
:مادۀ چهل وهفتم

و می توانـد  هریک از دولت های عض
تعدیلی را در مورد کنوانسیون حاضـر  
پیشنهاد نموده آن را به منشی عمـومی  

منشی . سازمان ملل متحد تسلیم نماید
عمومی، تعدیل پیشنهادی را برای دولت 
های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها 
درخواست خواهد کرد تا نظر خود را 
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د کتنې او پريکې کولو لپاره د غـو  

د کنفرانس پلويان دي او که نه، دولتونو
. شريک کي

وانـديز د  دولتونـو که چېرې غـو  
شريکولو نه لور مياشـتې وروسـته،   

يو پر درېيمې برخې دولتونولترله د غو 
د همداشان کنفرانس د جوولو لپـاره  

، نو بيا عمومي منشـي د  موافقه درلوده
ملرو ملتونو تر نظر الندې دغه کنفرانس 

لـه  دولتونوکه چېرې د غو . جو وي
دريو نه دوه برخې اکثريت کوم اصالحات 
ومنل،  نو بيا به د عمومي منشي له خوا د 
ملروملتونو عمومي اسامبلي ته د تصويب 
لپاره ورسپارل کېي او وروسته به ولو 

د منلو په خاطر ورکول تهدولتونوغو 
. کېي

)۱(د همدې مادې د چې تعديل يا سمون 
منل او تصويب شي او کله وله مخې، بند

د منـل شـويو او   دولتونـو چې د غو 
ورکل شويو اسنادو شمېره دتعـديل د  

 و دولتونو منلو په ورېدوه پر درد غ
. ريدو و ېبرخې ته ورسيي، د نافذ

ىتعديل هـر غـ  ، بايد وروستهله هغه

در برگزاری کنفرانس دولت های عضو 
ررسی و تصـمیم در مـورد   به منظور ب

. پیشنهادات، اعالم نمایند
چنانچه ظرف چهـار مـاه از تـاریخ    
ارسال مذکور، حـداقل یـک سـوم    
دولت هـای عضـو موافـق چنـین     
کنفرانسی باشـند، منشـی عمـومی    
کنفرانس آن را با پشتیبانی سازمان ملل 

هر تعـدیلی  . متحد برگزار خواهد کرد
که به تصویب اکثریت دو سوم دولـت 

هـای عضــو حاضـر و رأی دهنــده   
برسد، توسط منشی عمومی به مجمـع  
عمومی سازمان ملـل متحـد بـرای    
تصویب و متعاقبًا جهت تمامی دولـت  
های عضو برای قبول تسـلیم خواهـد   

. شد
ایـن مـاده   ) ١(تعدیلی که مطابق بند 

مورد پذیرش و تصويب قـرار گرفتـه   
سی روز پس از این که اسناد پذيرفتـه  

ه به دو سوم تعداد دولـت هـای   شد
عضو از تاریخ تعدیل ابـالغ گـردد،   

از این زمان به بعد، . قابل اجراء می شود
سی روز پس از سپری شدن شمارش از 
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د منلو د اسـنادو د  ىکې د هغودولت 

ورې وروسته، تعديل دېرشورسپارلو نه 
بانـدې د  دولتونـو يوازې په هغو غو 

، کوم چې دا تعديل يـې  ىدو و دېنافذ
.   منلی وي
يو د کنفرانس له خوا د رْادولتونود غو 

په اتفاق داشان پريکه، هغه تعديل چـې  
اکثريت ترسره شي په غو دولتونودغو

مادو لـه  )۴۰او ۳۹، ۳۸، ۳۴(داو
وي، يمخې منل شوي او تصويب شـو 

لپاره وروسته له دولتونوبايد د ولو غو 
د منلو شمېر دوه دولتونوهغه چې د غو

ـ ېپر در ي، لـه هغـه   ېبرخې ته ورس
ـ وروسته په دېرشمه ور  د نافذ دو و ې

. ىد
فسخ کېدل

:تمه مادهېاته لو
کـوالی شـي چـې    دولـت ی هر غ

دروملتونو عمـومي منشـي تـه    دمل
خه له كنوانسيوناعالم په وسيله يليکل

اعالن بايد يو کال وروسته د الغا. ووي
له هغې نېې نه چې ليک د ملرو ملتونو 

سوی دولـت عضـو، تعـدیل بـرای     
آن دولت قابل اجراء می باشـد یـک   
تعدیل تنها برای آن دسته از دولت های 

ور عضو که آن را پذیرفته اند، الـزام آ 
. است

در صورتی که تعدیل طـی اجمـاع در   
کنفرانس دولت های عضو که انحصار 

ــابق ــواد ... مط ــا م ــرتبط ب را م
می باشد مورد ) ٤٠و ٣٩، ٣٨، ٣٤(

پذيرش تصویب قرار گیرد، برای تمامی 
دولت های عضو، سی روز پـس از آن  
كه سپرده شده در مورد پذیرش بـه دو  
سوم تعداد دولت های عضو از تـاریخ 

پذيرش ابالغ گـردد، قابـل اجـراء    
. می باشد

خروج از کنوانسیون
:مادۀ چهل وهشتم

هر یک از دولت های عضو می تواند با 
ارسال اعالمیۀ کتبی برای منشی عمومی 
ــل متحــد از عضــویت  ســازمان مل

خروج . کنوانسیون حاضر خارج گردد
از عضویت کنوانسیون یک سال پس از 
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، د اجـراء  ىعمومي منشي په پته رسيدل

. ىو د
و قالبونهدالسرس

:تمه مادهېنهه لو
متن بايد په اسانتيا سره يونكنوانسددغه 

.دالسرس ووي
اصلي متنونه

:پنوسمه ماده
عربــي، چينــايي، كنوانســيونددغـه  

، فرانسوي، روسي او هسپانوي يانريز
.لرياعتبارمتنونه يو ول 

د الندې تام االختيـار  متبوعو دولتونود
واكمنو السليك كوونكو په حضور سره 

ه مجاز چې ددې كار لپاره په بشپه تو
.دى حاضر كنوانسيون السليك شو

وسط منشـی  تاریخ دریافت اعالمیه، ت
.عمومی صورت می پذیرد

قالب های قابل دسترس
:مادۀ چهل ونهم

متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالب 
. های قابل دسترس ارایه گردد

متون اصلی
:مادۀ پنجاهم

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، 
روسی و هسپانوی کنوانسیون حاضر از 

.اعتبار یکسان برخوردار اند
اء کنندگان تام االختیـار  با حضور امض

زیر که از طرف دولت های متبوع خود 
برای این امر کامًال مجاز می باشـند،  

.کنوانسیون حاضر به امضاء  رسید
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دارای معلولیت
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د معلولیت لرونکو افرادو د 
حقوقو د بین المللي

پروتوکولکنوانسیون الحاقي 
ددې پروتوکول غي دولتونه موافقه 

:کوي چې
:لوم ماده

توکول غـی دولـت، د   وددې پر-۱
افرادو یا د افرادو یا هغو لو د مکتوبونو 
د ترالسه کولو او ېلو لپاره چې په هغه 

چې د اوندو غو . حوزه کې ادعا کوي
دولتونو پـه واسـطه د کنوانسـیون د    

ي دي، د معلولینو و د تضییع قربان شو
د حقوقو د کمیې واک، پـه رسـمیت   

.پېژني
هې مکتوب د هغه دولت په هکلـه  -۲

چې د حاضر پروتوکول غی نه وي، نه 
.ایي پېدا شي
:دوه یمه ماده

د نه منلو " ایي کمیه الندې مکاتبات 
.په پام کې ونیسي" و

.بې نومه مکتوب-الف 

پروتوکول الحاقی کنوانسیون 
حقوق افراد دارای بین المللی

معلولیت 
دولت های عضو این پروتوکـول  

:توافق می کنند که
:مادۀ اول

دولت عضـو ایـن پروتوکـول    -١
صالحیت کمیتۀ حقوق معلولین را برای 
دریافت و بررسی مکاتبه های افراد یا از 
طرف افراد یا گروه هـایی کـه در آن   

که توسط دولـت  . حوزه ادعا می کنند
قربانی تضییع مفـاد  های عضو مربوطه

کنوانسیون شده اند، به رسمیت مـی  
. شناسد

هیچ مکاتبه ای در مورد دولتی که -٢
عضو پروتوکول حاضر نمی باشد نمـی  

. بایست دریافت شود
:مادۀ دوم

غیر "کمیته می بایست مکاتبات زیر را 
:درنظر گیرد" قابل قبول

. مکاتبۀ بی نام-الف
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هغه مکتـوب چـې ددغـه ول    -ب

ونو د تسلیم له حق خه د ناوې مکتوب
ې اخیستنې په اه وي، یـا د حاضـر   

.کنوانسیون له مفاد سره مغایر وي
هغه ورته موضوع چې پخوا د کمیې -ج

په واسطه ېل شوې وي یا د بل بـین  
المللي تحقیق په بهیرکې د ېنې په حال 

.کې وي
په الس کې شته سیمه ییزې ولې حل -د

. نه دي رېدليالرې، د بحث و
دغه مورد نه ایي په هغه ای کې چې له 
اود دلیل پرته، د ستونزې په حل کـې  
اقدام شوی یا لرې وي چې د ستونزې په 
اغېزمن حل باندې ختم شي، د قاعدې په 

.عنوان قرار ومومي
که کاره بې بنسه وي یـا پـه   -هـ

.اغېزمنه توه تْایید شوې نه وي
ق، د حاضر يع حقاد مکاتبې د موضو-و

کنوانسیون له اجرْا کېدوخـه دمخـه   
رامنته شوي وي، خو داچې هغه حقایق 

.تر پورتن نېې پورې دوام موندلی وي

سوء استفاده مکاتبه ای که مبتنی بر -ب
از حق تسلیم چنین مکاتبه هایی بوده یا 
مغایر بـا مفـاد کنوانسـیون حاضـر     

. باشد
موضوع مشابهی که قبًال توسـط  -ج

کمیته بررسی شده باشد یـا در رونـد   
تحقیق بین المللی دیگری در حــال  

. بررسی باشد
تمام راه حل های محلی در دسترس، -د

. مورد بحث قرار نگرفته است
مورد نباید در جای که اقـدام بـه   این

حل مشکل بدون دلیل طوالنی شده یـا  
بعید می باشد که به حل مؤثر مشـکل  
ختم شود بـه عنـوان قاعـده قـرار     

. گیرد
اگر اشکارا بی اساس بوده یا بـه  -هـ

. صورت مؤثر تأیید نشده باشد
حقایق موضوع مکاتبـه، قبـل از   -و

اجرایی شدن کنوانسیون حاضر اتفـاق  
فتاده باشد، مگر آن که آن حقایق تـا  ا

. تاریخ فوق ادامه یافته باشد
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:درېیمه ماده
مادې مفاد ته ) ۲(د حاضر پروتوکول د 

په پام سره، ایي کمیه هره سپارل شوې 
مکاتبه په محرمانه توه د غي دولـت  

شپو میاشـتو پـه   خبرتیا ته ورسوي، د 
اودوکې د لیک ترالسه کوونکی، کمیې 
ته لیکلې رندونې او رپـو چـې د   
دولت په واسطه د عملي کېدو په صورت 
کې د موضوع او د هغې د حـل الرې  

.کارندوی وي، وسپاري
:لورمه ماده

په هر وخت کې د یوې مکـاتبې د  -۱
اکلو ) صحت(يترالسه کولو او سموال

دمخه، کمیه کوالی شـي  ته له رسېدو 
مْوقتي اقداماتو ته د فوري پـام لپـاره،   
غوتنلیک چې ممکن دی د ادعـا و د  
تاوتریخوالي قرباني یا قربانیانو ته د نه منلو 
د خسارې له جبران خه د مخنیوي لپاره 

. الزم وي، غي دولت ته واستوي
۱د کمیې په واسطه ددې مـادې د  -۲

او غلط د يوالبند اجزْا د مکاتبې د سم
.تشخیص په معني نه ده

:مادۀ سوم
پروتوکـول  ) ٢(با توجه به مفادۀ مادۀ 

حاضر، کمیته می بایست هـر مکاتبـۀ   
تسلیم شده را به صورت محرمانه بـه  
اطالع دولت عضو برساند، در عـرض  
شش ماه دریافت کنندۀ نامه می بایست 

رش کتبی کـه  به کمیته، توضیح و گزا
روشنگر موضـوع و راه حـل آن، رد   
صورت اعمال گردیدن توسط دولـت  

. مربوطه باشد، تسلیم نماید
: مادۀ چهارم

در هر زمان بعد از دریافت یـک  -١
مکاتبه و قبل از رسیدن به تعیین صحت 
آن، کمیته می تواند درخواست را برای 
توجه فوری به اقدامات مؤقتی که ممکن 

گیری از خسارات جبران است برای جلو
ناپذیر به قربانی یا قربانیان خشونت مورد 
ادعا الزم باشد، به دولت عضو ارسال 

. نماید
این ماده توسط کمیته ١اجزای بند -٢

به معنی تشخیص صحت و سقم مکاتبه 
. نمی باشد
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:پنمه ماده
ایي کمیه پدې پروتوکـول پـورې د   
اوندو مکتوبونو د ېنې په وخت کې، 
خپلې غونې د تلو دروازو ترشا سرته 
ورسوي، د لیک له ېنې وروسته، ایي 
کمیه احتمالي واندیزونه او توصیې غي 
ــه   ــونکي ت ــک لیک ــت او د لی دول

.واستوي
:شپمه ماده

که کمیه په کنوانسیون کې د ناسمو -۱
یا د اعالم شوو حقوقو د برنامې ریـزي  

) مْوثـق (شوې د تضییع پـه اه، سـم   
اطالعات، له غو دولتونوخه د یوْه په 
واسطه ترالسه کي، ایي کمیه غـي  
دولت ته د اطالعاتو د ېلو او په همدې 
منظور په ذکر شوو اطالعـاتو پـورې د   

وندو نظرونو د کاره کولو د سپارلو، ا
.بلنه ورکي

د هرې رندونې د نظرکې نیولو په -۲
ضمن کې چې ممکن دی د اوند غـي  
دولت په واسطه وسپارل شي او همـدا  
ول هر سم اطالعات، کمیه کوالی شي 

:مادۀ پنجم
کمیته می بایست هنگام بررسی مکاتبات 

خود مربوط به این پروتوکول، جلسات 
را پشت درب های بسته انجام داده، بعد 
از بررسی نامۀ کمیتـه مـی بایسـت    
پیشنهادها و توصیه های احتمالی را به 
دولت عضو و به نویسندۀ نامه ارسـال  

. نماید
:مادۀ ششم

اگر کمیته، اطالعـات مـوثقی را   -١
مبنی بر تضییع ناگوار یا برنامه ریـزی  
شدۀ حقوق اعالم شده در کنوانسـیون  
توسط یکی از دولت های عضو دریافت 
کند، کمیته می بایست دولت عضو را 
به بررسـی اطالعـات و بـه همـان     
منظور تسلیم نمودن اظهـار نظرهـای   
مربوط به اطالعات ذکر شده، دعـوت  

. کند
ضمن درنظر گرفتن هر توضیحی که -٢

ممکن است توسط دولت عضو مربوطه 
تسلیم شود و همین طور هر اطالعـات  

ثق، کمیته می تواند یک یا چند عضو مو
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یو یا و غي د یوې فوري ېنې یـا  
رپو د الروونې لپاره کمیې ته غوره 

ي دولت په رضایت د اجازې کي، د غ
د لرلو په صورت کې، د ېنـې لـې   

.کوالی شي له سیمې خه لیدنه وکي
ددې تحقیق له ترالسه شوې ېنې -۳

خه وروسته، ایي کمیه دغه السـته  
راونې د سپارل شوو رنوالو او توصیو 

.سره یوای، غي دولت ته واستوي
د ایي اوند غی دولت، له کمیې خه

دغه ول السته راونو، رنـدونو او  
توصیو له ترالسه کولو خه وروسته، د 
شپو میاشتو په اودوکې د خپلو نظریو 

.کاره کول، کمیې ته وسپاري
ایي دغه ېنه محرمه وي، د غي -۴

دولت په همکار باید په ولو پاوونوکې 
.تعقیب شي

:اوومه ماده
دولت ته کمیه کوالی شي، اوند غي 

بلنه ورکي چې په خپل رپو کـې د  
مادې مطابق، د یوې ) ۳۵(کنوانسیون د 

ترسره شوې ېنې په واب کې د نیول 

را برای هدایت یک تحقیق و گـزارش  
در صـورت  . فوری به کمیته تعیین کند

داشتن مجوز، با رضایت دولت عضو، 
گروه تحقیق می تواند از منطقه بازدید 

. کند
بعد از بررسی یافته های این تحقیق، -٣

کمیته می بایست این یافته ها را به همراه 
توصیه های، برای دولـت  توضیحات و

. عضو ارسال نماید
دولت عضو مربوطه می بایست در عرض 
شش ماه بعد از دریافت چنین یافته ها، 
توضیحات و توصیه هـایی از کمیتـه،   
اظهار نظر های خود را به کمیته تسلیم 

. نماید
این تحقیق می بایست محرمانه بوده، -٤

به همکاری دولت عضو باید در تمـام  
. دنبال گرددمراحل

:مادۀ هفتم
کمیته می تواند دولت عضو مربوطه -١

را دعوت نماید که در گـزارش خـود   
کنوانسیون، جزئیات ) ٣٥(مطابق مادۀ 

اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به یـک  
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مادې مطابق، ) ۶(شوو اقداماتو جزئیات د 

.حاضر پروتوکول الحاق کي
کمیه د اتیا په صورت کې کوالی -۲

شي، د شپ میاشتن دورې له پایته رسېدو 
مادو کې ورته ) ۶او ۴(وروسته چې په 

اشاره شوې ده، له اوند غي دولـت  
خه وغواي، و ددې ول ېنې په 
 واب کې د ترسره شوو اقداماتو رپو

.واندې کي
:اتمه ماده

هر غی دولت کوالی شي، د پروتوکول 
یا د هغه د یوای کېدو د السلیک یـا  
تصویب په وخت کې اعالم وکي چې په 

وکې د اکل شوې کمیې ماد)۷او ۶(
.واک، په رسمیت نه پېژني

:نهمه ماده
ایي د ملرو ملتونو د سازمان سرمنشي، 

.د حاضر پروتوکول سپارونکی وي
:لسمه ماده

ایي حاضر پروتوکول د دولتونـو او د  
کنوانسیون د السلیک کوونکو سیمه ییزو 
ائتالف د سازمانونو په واسطه، د ملرو 

) ٦(تحقیق انجام شده مطابق با مـادۀ  
. پروتوکول حاضر را الحاق نماید

کمیته در صورت نیاز می توانـد،  -٢
از پایان دورۀ شش ماهـه کـه در   بعد

به آن اشاره شده است، ) ٦و ٤(مادۀ 
از دولت عضـو مربوطـه بخواهـد،    
گـزارش اقــدامات اتخــاذ شــده در  
پاسخ بـه چنـین تحقیقـی را ارایـه     

. نماید
:مادۀ هشتم

هر دولت عضو می تواند در زمان امضاء 
یا تصویب پروتوکول یا پیوست آن اعالم 

کمیتۀ پیشیبینی شده نماید که صالحیت
را به رسـمیت نمـی   ) ٧و٦(در مادۀ 

.شناسد
:مادۀ نهم

دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست 
. سپرده دار پروتوکول حاضر باشد

:مادۀ دهم
پروتوکول حاضر می بایست برای امضاء 
توسط دولت ها و سازمان های ائتالف 
منطقه ای امضاء کنندۀ کنوانسیون در 
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په مرکزي دفتـر پـه   ملتونو د سازمان 
نېې ۲۰۰۷/مارچ/۳۰نیویارک کې له 

.خه، د السلیک لپاره، پرانستی وي
:یوولسمه ماده

ایي دغه پروتوکول، ددې پروتوکول د 
السلیک کوونکو سیمه ییزو ائـتالف د  
سازمانونو چې په رسمي توه کنوانسیون 

د رسـمي  ىدىیې تصویب یا تْایید ک ،
.تْایید و وري

دغه پروتوکول، د هر دولت یـا د  ایي 
هغه  سیمه ییز ائتالف سازمان په واسطه 
چې کنوانسیون یـې پـه رسـمي ول    
تصویب، تْایید یا له هغه سره موافقه کې 
او حاضر پروتوکول یې ندی السـلیک  

.کی، د تصویب لپاره پرانستی وي
:دوولسمه ماده

د سیمه ییزو ائتالف له سازمانونوخه -۱
سـازمانونه دي چـې د یـو    منظور هغه

مشخص سیمه ییز دولت په واسطه تشکیل 
شوي او پدې کنوانسیون او پروتوکـول  
کې د طرح شوو موضوعانو پـه اه، د  

) اختیـار (غو دولتونو لخوا الزم واک 

زمان ملل در نیویارک از دفتر مرکزی سا
ــاریخ  ــارچ/ ٣٠ت ــوح ٢٠٠٧/م مفت

. باشد
:مادۀ یازدهم

این پروتوکول می بایست مورد تأییـد  
رسمی سازمان های ائتالف منطقـه ای  
امضا کنندۀ این پروتوکول که به صورت 
رسمی کنوانسیون را تصویب یا تأییـد  

. کرده اند، قرار گیرد
یب این پروتوکول می بایست برای تصو

توسط هر دولت یا سازمان ائتالف منطقه 
ای که کنوانسیون را به طـور رسـمی   
تصویب، تأیید یا با آن موافقت کرده و 
پروتوکول حاضر را امضاء نکرده است، 

. مفتوح باشد
:مادۀ دوازدهم

منظور از سازمان های ائتالف منطقه -١
ای سازمان هایی است که توسط دولت 

یل شده و های یک منطقۀ مشخص تشک
در رابطه با موضوعات طرح شده در این 
کنوانسیون و این پروتوکول، اختیار الزم 
از طرف دولت های عضو به آنها تنفیذ 
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.هغوی ته تنفیذ شوی دی

ایي دغه سازمانونه په کنوانسـیون او  
پرتوکول کې د طرح شوو موضـوعانو  

رسمي سندونو، تْایید یا خپلـو  په اه، په 
موافقه لیکونو کې د خپلو واکونو حدود 

په تعقیب یې ایي هغوی د . اعالم کي
خپلو واکونو په محدوده کې له هر ول 

خه، سپارونکي ته خبـر  )تغییر(بدلون 
.ورکي

پدې پرتوکول کې د هغوی د واکونو -۲
په حدودوکې، ددې سازمان شاملو غو 

.اشاره کېيدولتونو ته هم 
د سیمه ییزو ائتالف د سازمانونو په -۳

) ۱۳(واسطه هې سپارل شوی سند، د 
بند د ۲مادې د ) ۱۵(بند، د ۱مادې د 

.موخو په هکله، نه ایي منظور شي
د سیمه ییز ائتالف سازمانونه د خپلو -۴

واکونو په محدوده کې، کوالی شـي د  
غو دولتونو په غونوکې د رْایې حـق  

ي او د هغوی د رایو شمېر د هغو د ولر
غو دولتونو د رایو له شمېر سره چـې  

. ددې پروتوکول اخونه دي، مساوي وي
که هر یوْه د غو دولتونو وغواي د رْایې 

. شده است
این سازمان ها می بایسـت در اسـناد   
رسمی، تأیید یا توافقنامه هـای خـود   
حدود اختیارات شان را در رابطه بـا  
موضوعات طرح شده در کنوانسیون و 

متعاقبًا آنها مـی  . پروتوکول اعالم کنند
بایست هر گونه تغییـر در محـدودۀ   
اخیتارات شان را به سپرده گذار اطالع 

. دهند
در این پروتوکول اشاره به دولـت  -٢

های عضو شامل این سـازمان هـا در   
. حدود اختیارات شان نیز می شود

١بند ) ١٣(در مورد اهداف مادۀ -٣
چ سند سپرده شده هی٢بند ) ١٥(مادۀ 

توسط سازمان های ائتالف منطقـه ای  
. نباید منظور شود

سازمان های ائتالف منطقه ای در -٤
محدودۀ اختیارات شان، می تواننـد در  
جلسات دولت های عضـو حـق رأی   
داشته باشند و تعداد رأی آنها مساوی 
تعداد رأی دولت های عضو شان کـه  
طرف های این پروتوکول هستند، مـی  

اگر هر کدام از دولت های عضو . اشندب
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حق ولري، اوند سازمان نشي کوالی د 
هغه هېواد د رْایې برخمنتوب حق ولري او 

.بالعکس
:دیارلسمه ماده

ول د اجـرْا  ایي د حاضر پروتوک-۱
پیرو، د تصویب یا غیتوب د لسم سند له 
سپارلوخه دېرش ورې وروسته، اجرْا 

.شي
د هغو دولتونو یا سیمه ییزو ائتالف د -۲

سازمانونو لپاره چې د اوند لسم سند له 
توکول تصویب یا په وسپارلو وروسته، پر

ــو  ــد کــي، د منل رســمي ول تْایی
د وروي، ایي پروتوکول د هغوی

سند له سـپارلوخه دېـرش ورـې    
.وروسته،اجرْا شي
:وارلسمه ماده

هغه قید او شرطونه چې د حاضـر  -۱
پروتوکول له موخې سره همغي ونلري، 

.نه ایي مجاز و ل شي
قید او شرط په هر وخت کې کېدای -۲

.شي بېرته واخیستل شي

بخواهد حق رأی داشته باشد، سازمان 
مربوطه نمی تواند حق برخـورداری از  

. رأی آن کشور را داشته باشند وبالعکس
:مادۀ سیزدهم

پیرو اجرای کنوانسیون پروتوکول -١
حاضر می بایست، در سى ومین روز بعد 
از سپردن دهمین سـند تصـویب یـا    

. یی شودعضویت، اجرا
برای دولت ها یا سـازمان هـای   -٢

ائتالف منطقه ای که بعـد از سـپردن   
دهمین سند مربوطـه، پروتوکـول را   
تصویب یا به طور رسمی تأیید نمـوده،  
مورد پذیرش قرار می دهند، پروتوکول 
می بایست در سی ومـین روز بعـد از   

. سپردن سند ایشان اجرایی گردد
:مادۀ چهاردهم

هایی که بـا هـدف   قید و شرط-١
پروتوکول حاضر همخوانی نداشته باشد، 

. نمی بایست مجاز شناخته شوند
قید و شرط در هر زمان می توانند -٢

. پس گرفته شوند
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:پنلسمه ماده
هر غـی دولـت کـوالی شـي     -۱

ته د الحاقیو وانـدیز  حاضر پروتوکول
وکي، د ملرو ملتونو سرمنشي ته یې 

ایي سرمنشي د غوتنلیک په . وسپاري
انضمام هره وانـدیز شـوې الحاقیـه    
ددې په اه چـې آیـا هغـوی د هغـه     
واندیز په هکله د ېنې یا تصمیم نیونې 
لپاره د غو دولتونو لـه راولېدوخـه   

تـه یـې   مالت کوي یا نه؟ غو دولتونو 
.واستوي

په هغْه صورت کې چـې د دغـه ول   
مکاتبې له نېې خـه لـور میاشـتې    
وروسته، لترلْه یو پر درې غي دولتونه 
له دغه ول راولېدو سره موافقه وکي، 
ایي سرمنشي دغه راولېدنه د ملـرو  

.ملتونو د سازمان په مالت جوه کي
هره الحاقیه چې د حاضرو غو د دوه پر 

رې دولتونو او رْایې ورکـوونکي پـه   د
واسطه تصویب شي؛ ایي د سرمنشي په 
واسطه د تصویب لپاره عمومي مجمع ته 
او له هغه خه وروسته د منلو لپاره ولو 

:مادۀ پانزدهم
هر دولت عضو می تواند الحـاقی  -١

هایی را به پروتوکول حاضر پیشـنهاد  
داده آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد 

دبیر کل می بایست هـر  . دتسلیم نمای
الحاقیــۀ پیشــنهادی را بــه انضــمام 
درخواستی مبنی بر اینکه آیـا آنهـا از   
گردهمایی دولت های عضو برای بررسی 
و تصمیم گیری در مورد آن پیشـنهاد  
حمایت می کنند یا خیر؟ برای دولـت  

. های عضو ارسال نماید
در صورتی که در عرض چهارماه بعد از 

به ای حداقل یک سوم تاریخ چنین مکات
دولت های عضو با چنین گردهمـایی  
موافقت نمایند، دبیرکل می بایست این 
گردهمایی را با حمایت سازمان ملـل  

. برگزار نماید
هر الحاقیه ای که توسط دو سوم دولت 
های عضو حاضر و رأی دهنده تصویب 
شود؛ می بایست توسط دبیر کل برای 

آن تصویب به مجمع عمومی و بعـد از 
برای پذیرش برای تمام دولت های عضو 
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.غو دولتونو ته ولېل شي

۱تصویب یا تْایید شـوې الحاقیـه، د   
پاراراف مطابق، ایي له دېرشو ورو 

سـندونو  وروسته، داچې د سپارل شوو 
شمېر، د غو دولتونـو د دوه پـر درې   
شمېر د الحاقیې د تصویب پـه وخـت   

.ورسېي، اجرْا شي
ایي له هغه خه وروسته، الحاقیه د هر 
غي دولت لپاره د مـوافقې د سـند د   
سپارلو په دېرشمه ور، اجرْا شي، یـوْه  
الحاقیه یوازې د هغو غو دولتونو لپاره 

ونکي ويچې هغه یې منلي، ژمن راو.
:شپاسمه ماده

هر غی دولت کوالی شي، د ملـرو  
ملتونو سازمان ته په لیکلي اعالم سره، له 

له پروتوکـول  . پروتوکول خه ووي
خه وتل د لیکلي اعالم له ترالسه کولو

خه یوکال وروسته، سرمنشي ته جاري 
.کېي

:اوولسمه ماده
ایي د حاضر پروتوکول متن، په آسـانه  

.السه شيتوه تر

. فرستاده شود
الحاقیۀ تصویب یا تأیید شده، مطـابق  

، می بایست درسی ومین روز ١پاراگراف
بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده، 
به دو سوم تعداد دولت های عضـو در  
زمان تصویب الحاقیه رسـید، اجرایـی   

. شود
ای هـر  بعد از آن می بایست الحاقیه بر

دولت عضو در سی ومین روز از سپردن 
یک الحاقیه . سند موافقت، اجرایی شود

فقط برای دولت های عضوی که آن را 
. پذیرفته تعهد آور است

:مادۀ شانزدهم
هر دولت عضو می توانـد بـا اعـالم    
کتبی به دبیرکـل سـازمان ملـل از    

خـروج از  . پروتوکول خـارج شـود  
افـت  پروتوکول یک سال بعـد از دری 

اعالم کتبی بـه دبیـر کـل جـاری     
. می گردد

:مادۀ هفدهم
متن پروتوکول حاضر می بایسـت بـه   

. صورت آسان در دسترس قرار گیرد

٩٦
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ُ

:اتلسمه ماده
د حاضر پروتوکـول عربـي، چینـي،    
انلیسي، فرانسوي، روسي او هسپانوي 

.متنونه به واحد ارزت ولري
د واه په مقام کې، الندې تام االختیار 
منصوبین، د متبوع دولتونو له امر سره 

.سم، حاضر پروتوکول السلیک کي دي

:مادۀ هجدهم
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، 
روسی و هسپانوی پروتوکول حاضـر  

. ارزش واحد خواهند داشت
در مقام گواهی، منصوبین تام االختیـار  

حسب االمر دولت های متبـوع،  زیر،
. پروتوکول حاضر را امضاء کرده اند

٩٧
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مهماتو د منع )خوشه یي(یزو د غنچه ی
ح په هکله،د ېد کنوانسیون د توش

یس ئافغانستان د اسالمي جمهوریت د ر
فرمان

)٢٥(: ه
۱۳۹۰/۳/۱۶: نېه

:لوم ماده 
مـادې د  لور شپېتمېد اساسي قانون د 

غنچـه  ، دفقرې د حکم له مخـې ) ۱۶(
د سـره کنوانسیونله منع دمهماتو وييز

د ملـي شـوري د   چـې  افغانستان الحاق
ـ ۱۳۹۰/۲/۱۰ولسې جرې د  ۳(ېنې (

۱۳۹۰/۳/۳مشرانو جرـې د  دې او 
هیـو ، پـه بنسرې مصوبو پ) ۳(نېې 
مادو کې تصـدیق شـوی   ) ۲۳(او هسرېز

.   ح کومېدی، توش
:مه مادهیدوه

و دخه نافذ اح له نېېېدغه فرمان د توش
ملي شوري له مصوبوسره د وکنوانسیون ا

.                                 یوای دې په رسمي جریده کې خپور شي
حامد کرزی

غانستان د اسالمي د اف
یسرئجمهوریت 

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح کنوانسیون منع 

مهمات خوشه ای
)٢٥: (شماره

١٦/٣/١٣٩٠
:مادۀ اول

مـادۀ  ) ١٦(به تأسـی از حکـم فقـرۀ    
شصت وچهارم قانون اساسـی، الحـاق   
افغانستان به کنوانسـیون منـع مهمـات    

اس مصوبات شماره خوشه ای را که براس
ولسی جرگه و ١٠/٢/١٣٩٠مؤرخ ) ٣(

مشـرانو  ٣/٣/١٣٩٠مؤرخ ) ٣(شماره 
جرگه شورای ملی به داخل یک مقدمه و 

مــاده تصــدیق اســت، توشــیح ) ٢٣(
. می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با 
کنوانسیون و مصوبات شورای ملـی در  

. جریدۀ رسمی نشر گردد
امد کرزیح

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

الف
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ي جمهوريتد افغانستان اسالم
ملي شورٰي
ولسي جره

د غنچه ييزو مهماتو د مخنيوي 
كنوانيسون په هكله،

د ولسي جرې تصديق
) ) :۳ه
۱۳۹۰/ ۲/ ۱۰: نېه

ولسي جرـې د افغانسـتان د اساسـي    
قانون د نوي يمې مادې له حكم سره سم، د 

ال غويي د مياشتې په لسمه نېه په ك۱۳۹۰
عمومي غونه كې د غنچه ييزو مهمـاتو د  
مخنيوي كنوانسيون په يـوي سـريزې او   

درويشتو مادو كې تصديق ك.
"ابراهیمی"عبدالرووف 

د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

ولسی جرگه 
تصدیق مشرانو جرگه

ات در مورد کنوانسیون منع مهم
خوشه ای  

)٣: (شماره
١٠/٢/١٣٩٠: تاریخ

به تأسی از حکـم مـادۀ نـودم قـانون     
اساسی افغانستان، کنوانسیون منع مهمات 
خوشه ای به داخل یک مقدمه وبیست وسه 
ماده در جلسۀ عمومی مؤرخ دهـم مـاه   

ولسی جرگـه تصـدیق   ١٣٩٠ثور سال 
. گردید

"ابراهیمی"عبدالرووف 
رئیس ولسی جرگه

ب
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ي جمهوريتد افغانستان اسالم
ملي شورٰي

مشرانو جره
مهماتو د بمونو د مخنيوي د غنچه ييزو

دكنوانيسون په هكله،
د مشرانو جرې تصديق

) ) :۳ه
۱۳۹۰/ ٣/ ٣: نېه

ولسي جرـې د افغانسـتان د اساسـي    
قانون د نوي يمې مادې له حكم سره سم، 
غنچه ييزو د مخنيوي كنوانسـيون د روان 

لمريز كال د غبرولى د مياشتې د دريېمې 
نېې په عمومي غونه كې، په داخل د يوې 

.مادوكې تصديق شو) ۲۳(سريزې او 
"مسلميار"فضل هادى 

د مشرانو جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

مشرانو جرگه 
تصدیق مشرانو جرگه

در مورد کنوانسیون منع مهمات 
بم های خوشه ای

)٣: (شماره
٣/٣/١٣٩٠: تاریخ

به تأسی از حکـم مـادۀ نـودم قـانون     
اساسی افغانستان، کنوانسیون منع مهمات 

) ٢٣(بم هاى خوشه ای در يك مقدمه و 
ــؤرخ    ــومی م ــۀ عم ــاده در جلس م

مشــرانو جرگــه تصــدیق ٣/١٣٩٠/۳
. گردید

"مسلمیار" فضل هادی 
رئیس مشرانو جرگه

ج
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نچه غ(وکلسر مهماتد 
د منع )  مهماتوییزو

دكنوانسيون د جوېدو لپاره
تیک کنفرانسیپلوماد

ــاتو   ــزو مهم ــه یی د غنچ
د مخنیوي کنوانسیون

ــي ېدد ــیون  غـ کنوانسـ
ېهېوادونه،په ژوره توـه پـه د  

ولسي وي پـه من دي چېېاند
نـتو والودوامداره توه د وسله
پخـه  ېد دپه لمبو کې سـوزي، 

د تـل  من دي چېېدده لري اناار
و زیـان چـې د   لپاره د ولسي و

د کارولو له امله غنچه ییزو مهماتو
ال اوي چـې د  هـدوی ته هغه م

ىرولو په مهال دوی پالن شـو كا
ـ  او یـا  يهدف په نه نه کای ش

.ديېته دپای کی ک،ناکاره شي
من دي چې د ېه انداېدوی په د

شـوني د  ېغنچه ییزو مهماتو پـات 
ون ولسـي  کوچنیانو پهوو ا

کنفرانس 
برایدیپلوماتیک

اتخاذ کنوانسیون
ایمهمات خوشه منع 

ــع کنوانســیون  ــاتمن مهم
خوشه ای

کشورهای عضو این کنوانسـیون، 
از اینکه مردمـان  با نگرانی عمیق 

ــار   ــی ب ــراد ملک ــی و اف ملک
ــل    ــلحانه را متقب ــگ مس جن

برای با تصمیم بر اینکهشوند، می
همیشه به تلفات و زیان های ناشی 

یا در هنگامیاز مهمات خوشه ای 
نگامییا در ه، شودمیاستفاده که 
شـود  نمـی انفجـار  موفق به که 

کـه متروکـه   هنگـامی در و یا 
ـ گردنـد رها مـی  پایـان  ۀ، نقط
.بگذارند

بقایای مهمـات  با نگرانی از اینکه
خوشه ای افراد ملکی به شـمول  
زنان و اطفال را قتل یـا معلـول  

٩٨



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
وي وژني او معلولوي، د ژوند د 
اسبابو دالسه ورکولـو دکـکېچ   

غونې پـه وانـدې د   وروسته بیا ر
بـې  يونو د راوالولو، د داخلخن
 ـ دونکو تنېایه شویو خلکو او راس
ـ ېوالو په راستنک ، د دو کې د خن

ت په نیوالو او ملـي  دینېسول
نـورو  اغېـزو او  يمنفلو دهلو 

رو کلونـو  ېخطرناکو پایلو چې د 
لپاره شتون لرالی شي په ـون د  

ـ  پـه  ولنیز او اقتصادي پرمخت
.يونه راوالوواندې خن

يهم دهغه غنچه ییزو مهماتو د دولت
ه چې په پراخه نو په ارمو دزیانوېز

کارولو اتو کې دعملیيپیمانه په پو
ـ لپاره سـاتل ک  ي پـه اه ژوره  ې

ي او د دوی په چکـه  نه لردېان
.ه ولو پخه اراده لريتوه د من

دا اینه بولي چې له اغېزنـاکې او  
کـې د  ېالريهمغ وله ن په

موجودو غنچه ییزو مهماتو د پـاتې  
یوسـي او د  منهلهشونو ننونه 

ه اتـر  ولو پـه ا منهلهدوی 

انکشـاف اقتصـادی و  وکندمی
ـ  و از اثـر الل ـاجتماعی را اخ

ــا ــت، ممانئ ــت از تالف معیش ع
بازسازی و احیای مجدد بعـد از  

جلوگیری عـودت  وجنگ، تأخیر 
داخلی بر گانیجاشدبپناهندگان و

صلح ملی و بین کوشش های تأمین
المللی و امداد رسانی بشری تأثیر 

، و سـایر نتـایج   گذاردمیسوء
سـال هـا بعـد از    نامطلوب که
خواهد بـود رانیـز   استعمال باقی

.دارد
ازاینکـه  ی عمیق، با نگرانهمچنان

ذخایر بزرگ مهمـات  موجودیت 
ـ محفوظ در سطح خوشه ای  ی مل

خطرهای را استفاده عملیاتی جهت
سازد وبا تصمیم براینکه محتمل می

.دگردتضمینتخریب سریع آنها 
همکاری مؤثر به با اعتقاد بر اینکه

در حـل  یو هماهنگهاطریق کار
چالش برچیدن بقایـای مهمـات   

اسـر جهـان و   خوشه ا ی از سر
الزمــیتخریــب آنهــا تضــمین

٩٩
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.السه کي

د غنچه ییزو مهمـاتو د  همدارنه، 
قونو په بشپه توـه  قربانیانو د ح

ــلي  ــتینوالي او د دوی د اص ری
د ،ژندنې پخه اراده لريېحیثیت د پ

یـانو تـه د   نزو مهماتو قرباغنچه یی
او رغـونې پاملرنې بیـا  يروغتیای

او همدغه ول د دوی اارواحي 
په ولنیز او اقتصادي رونو کې د 

بریده يون تر وروستراولو په 
.ده لريد مرستې کولو پخه ارا

ــه ــو ل ــخ ل ــره د م ــان س زی
اوو پــوره  يــانو اتــد 

ــنس    ــر او ج ــو او د عم کول
ــتې   ــې مرس ــوه حساس ــه پل ل

د معلولو کسانو د حقونو د ، تعینوي
ون په پام کې نیولـو سـره   يکنوانس

دوی ته هـم  دنورو خلکو تر ن
ون يکنوانسېاتیا ده چې ددېدد

په پر غـاه  ېغي هېوادونه د د
د دوی د ولو انسـاني  چې يواخل

یزو ازادیو پـه اه د  حقونو او بنس
ـ    ول ېمعلولیت په بنسـ د ه

. است
با تصـمیم براینکـه از   همچنان، 

تمام قربانیـان  کلیحقوقتصدیق 
شـناخت  بازمهمات خوشـه ای و  

،اطمینان حاصل کننـد آنها حقیقی 
حمایت أمینتبا تصمیم براینکه در 

، قربانیان مهمـات خوشـه ای  از
مراقبت هـای صـحی،   مشتمل بر 

بازتوانی، و همکاری های روانی و 
نیز شمولیت اقتصادی و اجتمـاعی  

.آنها، سعی نهایی نمایند
با شناخت از اینکه قربانیان مهمات 
خوشه ای نیازمند همکاری هـای 

شـان  مطابق سن و جنس حساس 
ـ  روپ است و ضروریات خاص گ

،مالحظه کنندرا های آسیب پذیر
کنوانسـیون  با معرفت از اینکـه 

حقوق اشخاص دارای معلولیـت، 
ضــمنًا، تمــام کشــورهای   

بـه را مکلف آن کنوانسیون عضو 
تحقق کلی حقوق تا نمایدمیتعهد 

انسانی و آزادی های اساسی تمـام 
بـدون را معلولیتاشخاص دارای

١٠٠
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ـ    وره ا تبعیض او تـوپیر پرتـه پ
.ورکي او ورته وده ورکي

په بېال بېلـو ولنـو کـې د بـېال     
بېلو وسلو د قربانیـانو داتیـاوو   

ولـو  پوره کولـو او حقونـو برابر  
ــره ک ــه ترس ــه موخ ــپ دونکو ې

و د همغي کولـو پـه   پراخه کن
فکر کې دي او دبېال بېلـو وسـلو   

د توپیر د مخنیوي ترمنود قربانیان
.اراده لري

یا روانولو لپـاره  بد حاالتو د هغه 
ون او یا په نورو يکنوانسېچې په د

ذكـر نیوالو تونونو کې نـه دي  
ي او جنیـالي  وي، ولسشوي

قـانون  والـخوندي دي او د نی
رایجـو دودونـو ،   د اصول چـې 

انساني اصولو او ولسي ضـمیر د  
امرونونه اخیستل شویدي د اعتبـار  

.و دي
وسله ،دييدلېریکې ته رسپېد

والووالې لې چې د دولت د وسله
 ـ  ېواکونو سره توپیر لري په ه

ون د غو يکنوانسېددېحالت ک

تضمین تبعیض به نوع معلولیت آنها
.و ترویج کنند

با توجه بر اینکه کوشش های مقرر 
رابطه نشست های مختلف در در

ـ ۀبه مالحظ وق و ضـروریات حق
تسلیحات قربانیان اشکال مختلف 

باشد، و مینیازمند هماهنگی کافی
از تبعیض میـان  با تصمیم براینکه

تسلیحاتقربانیان اشکال مختلف 
.اجتناب کنند

موارد در بر اینکهتصریح مجدد با 
این کنوانسیون یا سایر قرارداد که 

های بین المللی مسکوت اسـت،  
یـان تحـت   افراد ملکی و جنگجو

حفاظت و صالحیت اساسات قانون 
ثابـت کـه از عـرف  یبین الملل

و از بشـریت ، از اساساتجامعه
دیکته وجدان اجتماع استنتاج شده 

.ندمانباقی می،است
گـروپ  با تصمیم براینکههمچنان 

های مسلح مجزا از نیروهای مسلح 
یک کشور، تحت هیچ شـرایطی،  

در فعالیـت  نخواهد داشتاجازه 
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هېوادونو د قوانینو د ضد کنو تـر  

.سره کولو اجازه نلري
ـ  د پرس وال ـونل ضد مـاینونو نی

اره پراخه نیوال مالت ته په قانون لپ
کلي سره چې د پرسـونل ضـد   هر

ال ـماینونو کارول منع کوي په ک
شـو او د  يغنېکې الپس١٩۹٧

، تولید هم منـع  رمه کولېی زهغو
ه ولو حکم یې اعالن شو او د من

.کوي
جنــ نــه د پــاتې شــویو لــه

ــچاود ــه اه د ې ــو پ دونکو توک
وافقې چې د و عـادي وسـلو   م

ي د ېکارول منع کوي چې مان ک
 رد ېحدهي بې ېدو سبب کېکيپ

ې د چــتــوپیره اغېــزې لــري ، 
ذ فه ناېن۱۲کال د نومبر په ٢٠٠٦

ریـالونو ې، دشخې وروسته چاپشو
اغېزونـه د  لهر بمونو کې د کلس

په خوندیتوب تاکیـد  وويولس
.ويک

امنیت درو ملتونو ملدهمدارنه، 
که لیک چې دېپر١٣٢٥دٰيشور

شور عضـو ایـن   به یک کنوع مم
.کنوانسیون شرکت کنند

حمایت بسیار وسـیع  با استقبال از 
نـورم بـین   تعیین بین المللی برای 

ــاین   ــوگیری از م ــی جل الملل
ــونل  ــد پرس ــای ض ــدرج ه من

منــع ١٩٩٧کنوانســیون ســال 
تولیـد و  استفاده، ذخیره سـازی، 

های ضـد پرسـونل و  انتقال ماین
.تخریب آنها

ـ  همچنان  اتخـاذ تقبال از بـا اس
جنـگ  ۀفجربقایای منلوپروتوک

ــاۀضــمیم ــع ی کنوانســیون من
مسلم اتحاستفاده تسلیمحدودیت

از حد زیان آور بیشقراردادی که 
، داشته بودندبدون تمیز یا تأثیرات

١٢آن در شـدن اءالزم االجرو 
بهبود بهبا تمایلو ،٢٠٠٦نوامبر 
افـراد ملکـی از  حفاظتسازی

ایای مهمات خوشـه ای  بقتأثیرات
.از جنگدر شرایط بعد

قطعنامـه  با معرفـت از همچنان
ــل ١٣٢٥ ــت مل ــورای امنی ش
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ه او دمنیت او خوندیتوب په ا

١٦١٢ٰيهمدغه شـور دی او د
کې که لیک په وسله والو نتوېپر
کوچنیانو د امنیت او خوندیتوب د

.ىپه اه د
امونو چې په ملي، نیوالـه  ود هغ

د غنچـه ییـزو   هاو سیمه ییزه کچ
حمـل ، تولید،رمه کولوېمهماتود ز

ل او کارولو د منع کولـو او  و نقا
دي يپه موخه اخیستل شوولو محدود

،هر کلې کوو
د انسانیت د اصولو د شواهدو پـه  

رولو او د ولسي شعور پر ېه د تو
کید کولو لپاره د غنچـه  ې د تْاون

و د ییزو مهماتو له امله د ولسي و
زیان د ختمولو لپـاره د نیـوالې   

لو ه هلو وسیله او د هغه اعالمیې پ
ې په دغه موخه د ملرو ملتونو، چ

غنچه ې، ددنیوال سره صلیب کمی
تالف او د نـ  ئییزو مهماتو ضد ا
ددې ادارو لخوا يدیو شمېر نا دولت

.کید کويباندي تْاپه پايته رسېدو

د غنچه ییزو مهماتو په اه د اوسلو 

متحد در مـورد زنـان، صـلح    
١٦١٢و امنیــت و قطعنامــه  

ــد  ــل متح ــت مل ــورای امنی ش
ــ ــورد اط ــگ ـدر م فال در جن

.مسلحانه
بیشـتر اقـدامات  با اسـتقبال از 

ملی، منطقوی و جهانی در سـال  
مقصد منع، تحدیـد بههای اخیر 

یا تعلیق استفاده، ذخیره سـازی،  
ـ  ــد و انتـ ــاتـتولی قال مهم

،خوشه ای
وجـدان  مـؤثر بر نقش با تأکید 

اساســاتکمــک براجتمــاع در
ن کـه در فراخـوا  بشریت قسمی

جهانی برای ختم تلفات افراد ملکی 
خوشـه ای ثابـت   توسط مهمات

تالش هـای  قدردانی از و گردید، 
ـ ملل متحد، کمی بـین المللـی   ۀت

صلیب سرخ، ائتالف ضد مهمات 
خوشه ای و تعداد کثیر مؤسسات 
غیر حکومتی جهان بر تحقق ایـن  

.اختتام

ـ     ۀبا تصـریح مجـدد بـر اعالمی
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د كنفرانس بيا تصـريح  المیې عد ا

د غنچه دولتونهچې د نورو تر من
ېوته کپایلې په ېییزو مهماتو ژور

ته ژمن شول چې دغـه پـه   ېاو د
کې د یوې بشـپې  ٢٠٠٨الـک

ه چې د غنچه ییـزو  ووسیلې په ت
نقـل او  اومهماتو کارول، حمـل  

ـ ېز ي رمه کول منع کوي چې ولس
 وي زخلکو ته د منلو نه ویانونه ا

او همکار ېمرستي، دېکارول ک
شکیلوي چـې د  تچوکالپاره یو

ي انـدازه د  فیانو لپاره په کـا نقربا
فرصـتونه  ېمراقبت او بیا رغـون 

هغه سیمو چې دغه ول برابروي، د
ول، كماینونه په کې موجود دي پـا 

راکمولو په موخه د زده دخطرونو د
یې ېرمېبرابروي او زکې فرصتونه

.ه ويمنله
ون سره د ولو دولتونويغه کنوانسد
ـ ه تو، په بشـپ ودېای کیور پ  ه

دو او په شدت سره ېکيد پلېدد
، کیـد کـوي  پر نیوالتوب تْاېدد

انونه نیوالو انسـاني  دوی خپل 

سلو در مورد مهمـات  وکنفرانس ا
خوشــه ای، کــه هــر کشــور، 
ضمنًا، نتـایج نـاگوار مهمـات    
ــه ای را تصــدیق و خــود  خوش

٢٠٠٨تعهد نمودند تا ختم سـال  
یک سـند حقـوقی اجبـاری در    
رابطه به منـع اسـتفاده، تولیـد،   

ـــقا ــازی انت ــره س ل و ذخی
کنند، ءرا امضامهمات خوشه ای

که سبب زیان های غیر قابل قبول 
گـردد،  به افـراد ملکـی مـی   

ــت   ــارچوب را جه ــک چ و ی
همکاری و معاونـت در تضـمین   

ــ ــا و  ۀتهی ــت ه ــافی مراقب ک
ــان، ــازتوانی قربانی ــازب ی پاکس

تعلیمات آگـاهی از  مناطق آلوده،
خطر و تخریـب ذخـایر ایجـاد    

.می نمایند
پیوستن تمـام  با اصرار براینکه در

کشور ها به این کنوانسیون شـایق  
اند، و با اعالم براینکه تصمیم بـه  
کار مشتاقانه در تـرویج عمـیم و   
تطبیق جامع این کنوانسـیون مـی  

١٠٤



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
قانون اصـولو تـه ژمـن بـولي ،     

ه په وسـله والـو   انې توپه 
لـورو لخـوا   وکېلشخو کې د 

ــانتخاب ــه ، ودونکې الرو چــارو ت
ه بل عبارت جنـ محـدود   پیا 

ــ ــولو ت ــه اص ــې د دی، هغ ه چ
تل لپاره په جنـ کـې ـکېل    

ولسي وو خه بیلوي او لهلورو 
ي موخــو د ملکــي او پــو 

ــرمن ــل  ت ــوي خپ ــوپیر ک ت
موخـو ي عملیات یـوازې پـو  

ـ ته سوق کـوي،   ي ې د پـو چ
د ولسي وـو د  عملیاتو په مهال 

تـه خاصـه   مر ژوبلې مخنیوي
پاملرنه وکي، او ولسي وي او 

راتونه خوندي خطلهجن دهدفونه 
.شي
موافقـه  مقرراتو په هكلهالندې د 

:وكه
اود عمل ساحهژمنېعمومي 
مادهلوم:

تر هې شرايطو هېواد ىغهر-١

با تکیـه بـر اساسـات و    باشند،
انون بشری بـین المللـی،   قواعد ق

مخصوصًا اصل تحدیـد حقـوق   
کشور ها در یک جنگ مسـلحانه  
جهت گزینش میتود یـا مقاصـد   
محاربه، و قواعد تمایز میان مـردم  

جنگجویان و میان اهداف ملکی و 
توسـط  نظامی و مقاصـد ملکـی  
در هـر  کشورها در یک جنگ و 

همین طور هدایت عملیات زمان و
، تعهـد صرف به اهداف نظـامی 

مردمان ملکـی،  مراقبت مداوم از
غیر نظامیان و مقاصـد ملکـی در  

جریان عملیات نظامی و حفاظـت  
عمومی مردمان ملکی و افراد غیر 
نظامی در مقابل خطرهای ناشی از 

.عملیات های نظامی
زیــر توافــق مقــرراتۀدر بــار

:کردند
تعهدات عمومی و حدود عمل

:اولۀماد
کند میهر کشور عضو تعهد -١
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:الندې ژمنه كوي

ــف ــات-ال ــزو مهم ــه یی غنچ
.ويکارنه 
ــاتو  -ب ــزو مهم ــه یی د غنچ

لدې خه غيـر  ، تولیدولزياتول، 
بـل  رمه کولـو،  ې، زدالسته راولو

ر مسـتقیمه  يمستقیمه او غچاته په
.ولوساتلو يا ه د تو
ون له مخې منع يد دغه کنوانس-ج

شویو کنو تر سره کولو ته د دغـه  
کې د ون په غو هېوادونـو يکنوانس

.ا هول او ورسره مرسته کولچ
راراف امی پولېمادېد دغ-٢

دونکو توکو تـه اشـاره   ېهغه چاود
ې چې په غنچه ییزو مهماتو چکوي 

ـ په  ي توـ ان   ه د الـوتکې د
دوونکې وسیلې چې په الوتکـه  ېل

ـ کې نصب وي نه توغول ک ي او ې
.يېخپر

ون د ماینونو په اه يدغه کنوانس-٣
 نه دید اعمال و.

:تحت هیچ شرایط
مهمات خوشه ای را استفاده -الف

.نمی نماید
مهمـــات خوشـــه ای را -ب

گسترش، تولیـد، در غیـر ایـن    
صورت اخذ، ذخیره، نگهداری یا 

ل، مستقیم یا غیرمستقیم، بـه  انتقا 
.نمی نمایددیگرکسی 

به انجام فعالیت های ممنـوع  -ج
تحت این کنوانسیون بـه کشـور   

همکاری، تشویق یا عضو، کسی را 
.ترغیب نمی نماید

پاراگراف اول این مـاده بـا   -٢
ــورد بمــب  ــات الزم در م جزئی
های خوشـه ای عملـی اسـت،    
که مشخصـًا از طریـق دسـتگاه    
ــر  ــده در زی ــب ش ــش نص پخ
بال طیـاره، نشـر یـا پرتـاب     

.گرددمی
این کنوانسیون در مورد ماین -٣

.ها قابل اعمال نیست
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تعریفونه
:مه مادهه يدو
:د مقصدونو لپارهون يکنوانسدې د 
» د غنچه ییزو مهماتو قربانیان«-١
غه خلک چـې د دغـه   هول ول

اتو د کارولو له امله وژل شوي مهم
حـي  اپي شوي وي یا د ارووي، 

، اقتصـادی  پلوه اغېزمن شوي وي
زیان یې لیدلې وي ، په ولنه کـې  

ه وه شوي وي ، یا په جزوي تو
. د خپلو حقونو نه محروم شوي وي

ـ دوی هغه و    ي دي چـې پـه
ه د غنچه ییزو مهماتو مستقیمه تو

کـورن  و له امله خپله یایې ولد کار
.ويىیې کلی زیانمن شواو یا

هغـه  »غنچه ییـز مهمـات  «-٢
چـې د نـورو   يول جنې توک

وو مهماتو د خپرولو پـه موخـه   
ي او د هر یوه وزنېجو ٢٠لـه

نه کم نـه وي دغـه   ولو راميک
د دوی يواه تـوک يونکېدچاود

الندې مهمات غنچه ییز . برخه وي 

تعاریف
:دومۀماد

:برای مقاصد این کنوانسیون
»قربانیان مهمات خوشه ای«-١

یعنی تمام اشخاص که کشته شـده  
روانـی،  ۀیا زیان جسمی یا صـدم 

نقصان اقتصادی، انزوا اجتماعی را 
مهمات ۀتحمل کرده اند یا استفاد

قابل توجه خوشه ای باعث اختالل
. حقوق شان شده اسـت در تحقق 

این اشـخاص را کـه مسـتقیمًا    
ــل   ــه ای علی ــات خوش از مهم
شده و همچنـان فامیـل هـا و    
اجتمــاع متــأثر آنهــا را شــامل 

. گرددمی
یعنی یک »مهمات خوشه ای«-٢

ی طراحی شده که دمهمات قراردا
پارچه های خوشه ای منفجره بـه  

کیلــوگرام را ٢٠وزن کمتــر از 
پخش می نماید، و مشتمل بر همان 

فجـره  پارچه های خوشـه ای من 
ولی شامل موارد ذیـل  . رددمی گ
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:نه دېمهمات
ــف ــات یــ -ال ــي مهم ا جن
ات چـې لمبـې وهـي،    مواه مه

تولیدوي ، د سوزونې سـبب  يلو
د ېي یا هغه مهمات چي یـواز ېک

دفاع پـه موخـه کـارول    يهوای
.يېک

مهمات يا د مهماتو هغه پارچې -ب
چې د الكتريكـي او الكترونيكـي   
اغېزو د توليدولو لپاره ترتيب شوي 

.وي
هغه مهمات چې د یوې خاصې -ج

دو او دنـا چـاو  دوېسیمې د زیانمن
توکو د خطرونو مخنیوی کـوي د  

وو لرونکـي  انتیـا ولو ېالند
:دي
ر ېد لسونه ر هغه مهمات چې ه-

.دونکې توکي لريېواه چاود
دونکي تـوکي  ېد هر واه چاود-

ـ لو رامونه يلورو کلهوزن  ر ې
.وي
ىنکی تـوک ودېاودچهر ووکی -

جنس کشـفوي او  ىیو هدف شو

:نیست
مهمات یـا پارچـه هـای    -الف

مهمات طراحی شده که روشـنی،  
آتش خیره کننـده، دود و تراشـه   
های کوچک فلز را پخش کند؛ یا 
مهمات که فقط به هـدف دفـاع   

.هوایی ترتیب شده باشد
ۀیــک مهمــات یــا پارچــ-ب

مهمات که بـرای تولیـد اثـرات    
یـب  الکتریکی و الکترونیکـی ترت 

.شده باشد
مهمات که به منظور اجتنـاب  -ج

از وضع اثرات و خطرات بـدون  
ــات   ــای مهم ــرده ه ــز خ تمی
ــام  ــده، دارای تمـ منفجرناشـ

:خصوصیات آتی ترتیب شده باشد
هر مهمات که دارای کمتـر از  -

.ده خرده مهمات منفجره باشد
هر خرده مهمات منفجره کـه  -

بیشتر از چهـار کیلـوگرام وزن   
. داشته باشد

هر خرده مهمات منفجره کـه  -
برای کشف یا انداخت بـه یـک   
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.لريورسره سروکار 

ىتـوک ىدونکېهر ووکی چاود-
ـ په یوه خپله ویجا دونکي برقـي  ې

.سیستم سره سمبال وي
ىنکی تـوک ودېچاودىهر ووک-

دوکي برقي ېخپله ویجا  تیـاان
.لري

هغه » يدونکی واه توکېچاود«-٣
مهمات چې د غنچـه ییـزو   يجن

ـ مهماتو پوسیله توغـول ک  ې او ې
ـ ي او د یـوه چاود ېخپر دونکي ې
رچ پـر دوی د اغېـزې کولـو    چا

.چويېوروسته او یا له دی مخک
کاره شـوي غنچـه ییـز    نا«-٤

هغه مهمات چې توغـول  »مهمات
شــوي، غــورزول شــوي وي او 

ـ یا یـې خپـل واه چاود   يدونکې
ـ   ي لـیکن  ې وتوکي خوشـې ک

کولو کې پـاتې راغلـي   ېپه دغس
:وي
هغـه  »ناچاودي واه مهمات«-٥

ل شوي غوول مهمات دي چې تو 
بـل  لـه  وي خپاره شوي وي او یا 

.هدف تکی ترتیب شده باشد
هر خرده مهمات منفجره که با -

یک میکـانیزم تخریـب خـودی    
.اتومات تجهیز شده باشد

هر خرده مهمات منفجره که با -
یک خصیصه خنثی سازی خـودی  

.تجهیز شده باشد
یعنی »خرده مهمات منفجره«-٣

ات قراردادی که به خاطر یک مهم
انجام فعالیت توسط مهمات خوشه 
ای پخش می گـردد، و طـوری   
طراحی شده که کارائی یک انفجار 

.از یا بعد از تصادم را داردقبل
»خوشه ای نـاموفق مهمات«-٤

یعنی مهمات خوشه ای که شلیک، 
پراگنده شده یا در انداخت، نشر،

که غیر این صورت پرتاب گردیده
خورده مهمـات منفجـره را   باید

پخش میکرد ولی موفق به انجام این 
:کار نشده باشد

»ناشدهخرده مهمات منفجر«-٥
جـره  یعنی یک خرده مهمـات منف 

که پخش گردیده یا درغیـر ایـن   
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ي او ه وغنچه ییز بم نه جال شوي 

ول چې پالن شوي وي د هدف په 
.نه کولو بریالي شوي نه وي

»شوي غنچه ییز مهماتېپات«-٦
چـې  يغنچه ییـز تـوک  هغهيعنې 

کارول شوي نه وي او یا توغـول  
 خه در ېشوي نه وي او د چاله ا

او نه يشووخت لپاره نه وي ساتل 
ممکن دغه ول . توغول شوي وي

توکي د کارولو په موخه نه وي تیار 
.شوي

دغنچه ییزو مهمـاتو پـاتې   «-٧
ناکاره شوي غنچه ییز يعنې »شونې

ــات ، پر ــوي  ېمهم ــودل ش 
غنچه ییز مهمـات  نـا چـاودي    

او نا چاودي غنچه ییـز  يواه توک
.بمونه

و نقـل  اد حمل :نقلاوحمل -٨
لهبل ای ته او یاهه ای ننا دیوام

یوه هېواد نه بل هېواد ته د غنچـه  
ـ ییزو مهمـاتو ل  دول رالېـدول  ې

دي لیکن د هغه سـیمې نـه چـې    
ې کول رماینونه په کې موجود وي ل

صــورت از مهمــات خوشــه ای 
جدا شده ولـی انفجـار نکـرده    

.باشد
»مهمات خوشه ای متروکـه «-٦

یعنی مهمات خوشه ای یا خـرده  
مهمات منفجره که استفاده نشده، 
فراموش یا زباله شده است، و دیگر 
تحت کنترول کشوریکه آنهـا را 

. ود نیسـت ذخیره یا انبار کرده ب
این ها شاید هم قابل استفاده و هم 

.نباشند
»بقایای مهمات خوشـه ای «-٧

یعنی مجموع مهمات خوشـه ای  
متروکه، ناموفق، مهمات خوشه ای 

خــرده مهمــات منفجرناشــده و 
همچنان بمب های خوشه ای منفلق 

.ناشده
بـر جابجـایی   عالوه : انتقال-٨

فزیکی مهمات خوشه ای در داخل 
داخل به بیرون قلمرو ملی، و یا از 

شامل انتقال حق مالکیت و کنترول 
گردد، باالی مهمات خوشه ای می

آلـوده بـا   ۀاما شامل انتقال ساح
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.نه دي

»میکـانیزم دوېخپله ویجاد«-٩
فعال میکانیزم چـې د  يثابت شو

ـ    مني وغنچه ییـزو مهمـاتو د ل
وجـود وي  کې ممیکانیزم په ن

ه تلـل ا  منپوي توکي داو د
.منوي
ـ له ویجاپخ«-١٠ د یـوه  » دلې

ــچاود ــوکيدونکې ــه يت خپل
ــهد  ــوې  من ــې دی ــل چ تل

ـ برخې د من     ه تللـو پـه پایلـه
مـثًال د يـوې   ي ېته ککې رامن

چــې د بطــر ويجاېــدل  
.لپاره اینه وييدونکي توکېچاود
هغه سیمه چې کلستر بمونو «-١١

»په کې خ وي) مونهبغنچه ییز(
هغه سیمه چې  د غنچه ییـزو  يعنې 

.يېبمونو د شتون شک پرې ک
ــاین«-١٢ ــات » م ــه مهم هغ

ــدې   ــې النـ ــې د مکـ چـ
ــر     ــای پ  ــر ــه س ــا پ ی

ي او دیــوکس ېــــای ک
ـ   لـه املـه   ياو یا مـور د ایک

.بقایای مهمات خوشه ای نمی شود
»خـودی کانیزم تخریب يم«-٩

کانیزم مرکب اتومـات  يیعنی یک م
کــانیزم آغــاز يمۀکــه بــرعالو

ابتدایی مهمات، تخریب مهمـات  
ــمین  را ــی تض ــه ترکیب ــا آل ب

.می کند
یعنی »خنثی سازی خودی«-١٠

ضیاع اتوماتیک یک مهمات کـه  
بنابر دالیل مانند فرسودگی غیـر  
قابل ترمیم یک جزء آن غیر قابـل  

یـک  گردد، مثال خرابیعمل می
طری، که برای عملکرد مهمـات  ب

.حیاتی است
مهمـات  ساحات آلوده با«-١١

علوم و که مۀیعنی ساح»خوشه ای
یا مظنون به آلودگی بـا مهمـات   

.باشدخوشه ای می
راحی طمهمات یعنی »ماین«-١٢

شده ای که در زیر زمین و یـا در  
گردد مینزدیک سایر سطوح تعبیه
یا تمـاس  و با حضور، مجاورت و

شخص یا وسایط نقلیـه انفجـار  
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.چوي
دونکي غنچـه ییـز   ېچاود«-١٣

مهمات چېيهغه جنيعني» بمونه
یې وزن کـم  نهلو راميک۲۰له

ـ وي، خپلې موخې ته در دا پـه  ېس
ي ، دیوې وموخه خپله حرکت نه ک

وسیله توغول ه پنکې وسیلېودوېل
دونکي ېچاوداو ديي او خپرېېک

ـ له چارچ له امله موخې ته دوېرس
سـم  دو سـره ېرسلهیامخکې او

.چوي
يعنې » هـوسیلوونکيدـلی«-١٤

دونکو غنچه ېهغه وسیله چې د چاود
خپرولـو  اوو مهماتو د توغولو ییز

ي او په الوتکه کې ېلپاره کارول ک
دونکو غنچه ییزو مهماتو د ېد چاود

.ويهال نصب شويـلو په مدوېل
نا چـاودي غنچـه ییـز    «-١٥

ـ هغـه چاود يعنې »مهمات دونکي ې
لـه مهمات چې توغول شوي اویا 

دوونکي نه جال شوي وي اولکه ېل
چې پالن شوي وي نـه وي نه
.دليېچاود

.می کند
ای بمــب هــای خوشــه «-١٣

یعنی مهمات قـراردادی  »منفجره
کیلـوگرام وزن  ٢٠متر از که ک

ــل،    ــام عم ــرای انج دارد، ب
ــود ــاز -خ ــت و نی ــر نیس فی

ــتگاه  ــک دس ــه ی ــش ب پخ
ــوری ــی دارد، و طـ طراحـ

کـارائی یـک انفجـار    شده که
ــا بعــد  ــل از ی از تصــادم راقب

.دارد
یعنی یـک  »دستگاه پخش«-١٤

کانتینر که برای پخش یا نشر بمب 
هـــای خوشـــه ای ترتیـــب

ـ   ششــده و در هنگــام پخـ
یا نشر در زیر بال طیاره نصب می

.گردد
ای منفلق بمب های خوشه«-١٥

یعنی یک بمب خوشـه ای  »ناشده
یـا نشـر   منفجر ناشده که پخش

گردیده یا در غیر این صـورت از  
پرتـاب شـده ولـی    یک دستگاه

.انفجار نکرده است
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د زیرمو د منه ول
:یمه مادهېدر
د خپلو ملـي  ،هر غی هېواد-١

ساحه هباید په خپل،قوانینو سره سم
خپل مهمات یا تر غنچه ییزول کې 

اداره کـي قلمروكېېواک الند
ي اوېلپاره ساتل کود عملیاتچې

منه ولو لپاره د خه بیل هغوله
.په نه کييې
٢- واد د دغــه ېــی ههـر غــ

تر ېون تر منلو اته کاله پوريکنوانس
ې هغه چول دی سئنه و روسته مېد

لـومي غنچه ییز مهمات چې پـه  
اراف کې ورته اشاره شویده ژر ارپ

تر ژره د منه یوسي او یـا یـې د   
ىهر غـ . لوا ورکي منه و

ــ  ولیت لـري چــې د  ئهېـواد مس
غنچه ییزو مهماتو د  منه ولـو د  

چــارو پــه اه ا ورکــي الرو
ال ـریېتیا او چاپغچې ایا د عامي رو

ساتنې دنیوالو نورمونو سره سمون 
. لري

تخریب انبار و ذخیره
:سومۀماد
کشور عضـو، در حـدود   هر-١

مام مهمات خوشـه  مقررات ملی، ت
ای تحــت قلمــرو خــویش را از 

ۀمهمات محفوظ جهـت اسـتفاد  
ــا را  ــک و آنه ــاتی تفکی عملی

به منظور تخریب عالمـه گـذاری   
.می نماید

کشور عضو تمـام انـواع   هر-٢
مهمــات خوشــه ای متــذکر در 
پاراگراف اول این ماده را در مدت 

اءهر قدر زود بعد از الزم االجـر 
ای کشـور  شدن این کنوانسیون بر

عضو تخریب یا تخریب آنرا تضمین 
می نماید و این مـدت دیرتـر از   

هـر  . تواندهشت سال بوده نمی
کشور عضو گزینش میتود تخریب 
را منطبق با نـورم هـای عملـی   

بین المللـی بـرای حفاظـت از    
و محـیط زیسـت   صحت عامـه 

.می نمایدتضمین
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٣-بـاور  ېهېواد په دىکه یو غ

وي چې د دغه تون د غیتوب تر 
السه کولواته کلونه وروسته بـه د  

لو پـه  غنچه ییزو مهماتو د منه و
ـ اوله منيشاىكاه ا ورنه   ه

ي نو باید د دغه ونه والی شبه یې ی
 ـ منلـه ول غنچه ییزو مهماتو  ه

لورو کلونو و لو د مهلت د نورو
لهنو ودولو په موخه د غو هېواداو

یو غی . غونې نه غوتنه وکي
هېواد شاید په استثنایي حاالتو کـې  

و کلونـو  دغه مهلت د نورو لور
ـ   . يلپاره د غزولو غوـتنه وک

شــوي د دغــه مهلــت غوــتل 
پورتــه ذکــر لــهغزونــه بایــد 

ــو ــه وش ــو ن ــکلون ــه ې ره ن
شي که چې یـو غـی هېـواد    

یـم  ه پـه دو ددې مادېلکه چې
تجـاوز  ىکر شوذکې پاراراف

. ونكي
: هرغوتنليك) غزونې(دتمديد -٤

د وانديز شوي تمديد موده -الف
.اكي

اگر یک کشور عضـو بـاور   -٣
متذکر دارد که مهمات خوشه ای 

در در پاراگراف اول این مـاده را 
ظرف هشت سال بعد از شـروع  

این کنوانسـیون بـرای آن   اجراء
کشور نه تخریب و نه تخریب آنرا

تواند، باید به نشسـت  تضمین می
کشورهای عضـو یـا کنفـرانس    
بازنگری درخواستی تمدید ضـرب 

را جهـت  العجل تا چهـار سـال  
تکمیل تخریب از این قبیل مهمات 

عالوه بر این، . شه ای ارایه کندخو
توانـد در  یک کشور عضو مـی 

استثنایی تقاضـای تمدیـد   شرایط
سال دیگـر  ضرب العجل تا چهار 

دوران تمدیدهای مقتضی . را نماید
الزم جهت سال های دقیقاز رقم

تکمیل تعهدات کشور عضـو در  
حدود مقرر پاراگراف دوم این ماده

.کندتجاوز نمی
:تمدیداستهر درخو-٤

تمدید پیشـنهادی را  مدت-الف
.سازدن میمعی
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ونې د مهلت واندیز شوې غز-ب

و پوره وضاحت د موجودو مـالي ا 
سایلو او یا هغه وسـایلو  ويتخنیک

ه غنچهغهه د هېواد ورتىچې یو غ
رافاراپيموییزو مهماتو چې په ل

ده اوچـې  ېکې ورته اشـاره شـو  
وکارول شي په ون د اسـتثنایې  

.يكحاالتو په اه وضاحت ور
ـ منلـه رمو ېد ز-ج    لـوه و

 ــپ ــه بش ــه ب ــې کل ــالن چ پ
.شي

ــاتو ا-د  ــزو مهم ــه یی و د غنچ
توکو کمیـت او  وودونکو ېچاود

ون د يول چــې ددغــه کنوانســ
هېـواد  يال په غـدو په مهېنافذ

کې تثبیت شـوي وي او اضـافي   
ــات او واه    ــز مهم ــه یی غنچ

ون يچې کنوانسيدونکي توکېچاود
دو وروسته کشف شـوي  ېتر پلي ک

.وي
د غنچـه ییـزو مهمـاتو او    -هـ

دونکو وو توکو کمیـت او  ېچاود
په دوران کې ېد هغه مودول چې

تمدید پیشنهادی را، مشـتمل  -ب
ماده یـا  بر منابع تخنیکی و مالی آ

مورد نیاز کشـور عضـو بـرای    
تخریب تمام مهمـات خوشـه ای   

ــذکر ــمت ــاراگراف اول ین در پ
دهد، و تا حـد  میماده را شرح

الزم شرایط اسـتثنایی را توجیـه   
.کندمی
الن انتخاب میتود و وقـت  پ-ج

تکمیل تخریب ذخایر را مهیا مـی 
.سازد

تعداد و نوع مهمات خوشه ای -د
و خرده مهمات منفجره در تصرف 

اءکشور عضو در هنگام الزم االجر
شــدن ایــن کنوانســیون بــرای 

کنـد و  کشورعضو را لست مـی 
کشف سایر مهمات خوشـه ای و  
خرده مهمات منفجره بعـد از الزم  

شدن این کنوانسـیون را  اءاالجر
.کنداخبار می

تعداد و نوع مهمات خوشه -هـ
ای و خرده مهمات منفجره تخریب 
شده در مدت متذکر در پاراگراف 
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پارارافم ه يپه دوېمادېچې دد

.ى، اوکې ذکر شوید
ــاتو او  -و ــزو مهم ــه یی دغنچ

نکو وو توکو کمیت چې ودېچاود
پـه  ېد مهلت د غزول شوې مود

ه ونې نه پـاتې  منلهجریان کې 
ه ونې کلنـ  منلهشوي وي او 

مع یـې  طکچه چې د السته راولو 
.يېک
ه یا دبیـا  ننو غوووادد غو هې-٥

کتنې کنفرانس باید هغـه عوامـل   
رم پاراراف په لوېمادېچې دد

م کـې  دي پـه پـا  يکې ذکر شـو 
ونیسي،د غـي هېـواد غوـتنه    

که بایـد د رایـې   ېوارزوي او پر
نې په مهال د موجودو هېوادونو واچ

درایو په اکثریت سره وشي چې ایا 
هېواد د مهلـت غزونـې   د غي 

هېوادونـه ممکـن   . يغوتنه و من
پریکه وکـي چـې د غوـتل    
شوي وخـت پـه پرتلـه د کـم     

يـا د  ،ره مهلت ورکيوخت لپا
اودولو لپاره کوم مناسب مهلت د

دوم ایـــن مـــاده را اعـــالم
.و،کندمی

تعـــــداد و نـــــوع -و
ــه ای و  ــات خوشــ مهمــ
خـــرده مهمـــات منفجـــره

ــت   ــده جهـ ــاقی مانـ بـ
ــد   ــان تمدی ــب در جری تخری

رخ متوقع تخریب در و نپیشنهادی
.کندمینسال را معی

نشست کشور های عضو یـا  -٥
کنفرانس بازنگری، بـا در نظـر   
داشت عوامل مندرج در پاراگراف 
چهارم این مـاده، درخواسـتی را   
ارزیابی و با اکثریت آراء کشـور  
های عضو حاضر تصمیم اتخـاذ و  
اگر درخواسـت تمدیـد را مـی   

ای کشور ه. دهندی میپذیرفتند رْا
تواننـد مـدت تمدیـد    عضو می

درخواستی را تقلیـل دهنـد و در   
صورت مناسبت محک های را نیز 
برای تمدید ضرب العجل پیشنهاد 

واستی تمدید حداقل درخ. می کنند
برگـزاری نشسـت  نه ماه قبل از 
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اکي د مهلـت اودولـو   وطشر

غوتنه باید د غـو هېوادونـو د   
میاشـتې  خه نههدو ېرېداله ناستې 

.مخکې وشي
ـ لـه ون يکنوانسېدد-٦ مول

ــاد ــمېم ــره س ــوم عد م،س ل
ییـزو مهمـاتو او وو   هشمېر غنچ

دونکو توکو ساتل او تولیدول ېچاود
ــد وو چاود ــو او ندوې کو توک

غنچه ییزو مهمـاتو د کشـف او   
ــې  ــو د روزن ــاکولو د تکتیکون پ

ـ اوله من    لـو لپـاره جـوازه و
ــري د چاود ــلــ دونکو ېــ

ــه    ــد ددغ ــدازه بای ــو ان توک
ــو  ــته دموخـ ــوالسـ راولـ

ره نه ېخه ېېرشمېاینله لپاره 
.وي
ـ لهون يد دغه کنوانس-٧ مول

د غنچـه ییـزو   ،سره سـم ېماد
لو په موخه بل ه ومهماتو د له من

غي هېواد ته او همدغه ول د هغه 
په شپم ېمادېموخو لپاره چې دد

کې ذکر شویدي د غنچه پاراراف

های عضو یـا کنفـرانس   کشور
درخواسـتی  قراراست بازنگری که

تمدید را مالحظه نماید ارایه مـی 
. شود

اول ایـن  ۀعلیرغم احکام ماد-٦
کنوانسیون، نگهداری یا تصـاحب  
تعداد محدود مهمات خوشه ای و 
خرده مهمـات منفجـره بـرای    
انکشاف و آموزش تخنیک هـای  
کشف، یا پاکسـازی و تخریـب   
مهمات خوشه ای و خرده مهمات 
منفجره و یا برای انکشاف اقدامات 

. ضد مهمات خوشه ای مجاز است
همات منفجره در قید تعداد خرده م

نگهداری یا تصاحب حداقل تعداد 
قطعی الزم برای ایـن مقاصـد را   

.  تجاوز نخواهد کرد
ــاد-٧ ــرغم احکــام م اول ۀعلی

قال مهمـات  ـاین کنوانسیون، انت
ــور   ــه کشـ ــه ای بـ خوشـ
عضو دیگـر جهـت تخریـب و    

بـرای مقاصـد مشـرح    همچنان
ــم در ــاراگراف شش ــن پ ای
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. ییزو مهماتو ول جواز لري

موخـو  وغي هېوادونه د هغ-٨
په شـپم او  ېمادېې ددچه لپار

د يديکې ذکر شوپارارافاووم 
ــاتو او وو   ــزو مهم ــه یی غنچ

، مه کولـو رېدونکو توکو د زېچاود
،دولو جواز لريېسته راولو او لال

باید د ذکر شویو موخـو د السـته   
لو لپاره ددغه مهماتو د پـالن  راو
تینې کارونې د دوی د ېاو ريشو

اه ، شمېر او کیفیـت پـه  نوعیت
ـ . صیلي راپور ورکيفت وکه ددغ

د السته راولو لپاره غنچـه  موخو
ـ او چاودوییزو مهمات دونکي واه ې

کېي هېواد ته وليبل غيتوک
نکي په راپور کې بایـد د اخیسـتو  

. لوري غوتنې ته ای ورکل شي
دغه ول راپور باید هر کال د کوم 

هېواد غنچه ىپه جریان کې چې غ
رمـه  ېه مهمـات ز وااويییز توک

دوي ېکوي او یایې له، تر السکوي
ې ېن۳۰د راروان کال د اپریل تر 

لتونـو  وروسته د ملرو مېنه تر د

.ماده مجاز است
ای عضو که مهمـات  کشور ه-٨

خوشه ای یا خرده مهمات منفجره 
ــرح در   ــد مش ــرای مقاص را ب
پاراگراف های ششم و هفتم ایـن  
مـاده نگهـداری، تصـاحب یــا    

کننـد، یـک گـزارش   انتقال می
ــتفاده  ــالن و اس ــل از پ مفص

ــات   ــل مهم ــن قبی ــی ای واقع
ــات  ــرده مهم ــه ای و خ خوش

منفجره و نوعیت، تعداد و نمبـر  
ــه خوا ــان را ارایـ ــد شـ هـ

که مهمات خوشه در صورتی. کرد
ای یا خرده مهمات منفجره بـرای  
این مقاصـد بـه کشـور عضـو     
دیگری انتقال گردد، گزارش شامل 
ــور   ــه کشـ ــاع بـ ارجـ

این گـزارش  . شودپذیرنده نیز می
که کشور عضو همه ساله تا وقتی

مهمــات خوشــه ای یــا خــرده
مهمات منفجـره را نگهـداری،   

، بـه  کنـد تصاحب یا انتقال می
٣٠سکرتر جنرال ملل متحد الـی  
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. يسر منشي ته وسپارل ش

د غنچه ييزو مهمـاتو د پـاتې   
منه ول او له اولوپاکشونو

د خطرونو د کمولو زده کې
:لورمه ماده

ولیت ئمسېهر غی هېواد دد-۱
لري چې په خپل حریم کـې هغـه   
سیمې چې د غنچه ییزو مهماتو پاتې 
شونې په کې شتون لري ، د دوی نه 

، نه یې یوسـي پاکې کي اوله م
یایې د پاکولو او له منه ولو پـه  

:اه ا ورکي
ې چپه کومو سیمو کې چېرته -الف

دغنچه ییزو مهماتو پـاتې شـوني  
دغي هېواد لپاره ددې كنوانسيون 

جراء كېدو تر وخته پورې د هغه دا
تر كنترول الندې ساحو او قلمـرو  

اوند غی هېواد ،موجود ويكې
دوېون تر پلي کيباید ددغه کنوانس

وروسته لس کلونو کې ژر تـر ژره  
وروسته دغه سیمې په ېددغې مود

خهاتې شونو پودغلهه ه توبشپ

. اپریل سال بعدی داده خواهد شد
پاکسازی و تخریـب بقایـای   
مهمات خوشه ای و تعلیمـات  

کاهش خطر
:مادۀ چهارم

هر کشور عضو بقایای مهمات -١
خوشه ای موجود در ساحات آلوده 

کنترول و با مواد خوشه ای تحت
قلمروخویش را پاکسازی، تخریب 

و تخریـــب یـــا پاکســـازی
کند، از قبیل موارد تضمین میاآنر
:آتی
که بقایـای مهمـات   جایی-الف

ــان الزم   ــه ای در زمـ خوشـ
االجرأ شـدن ایـن کنوانسـیون    
برای کشور عضـو در سـاحات   
ــرو آن   ــرول و قلم ــت کنت تح
ــت،   ــته اسـ ــود داشـ وجـ
اینگونه پاکسـازی و تخریـب در   
ــد    ــال بع ــی ده س ــدت ال م

ودتـرین  ز الزم االجرأ شدن به زا
فرصت ممکـن تکمیـل خواهـد    
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.پاکې کي

که دیوه غي هېواد په اونده -ب
کې په غي هېواد کې ددغـه  سیمه 

ــ ــي کيکنوانس ــر پل ــون ت دو ې
ــزو ــه ییـ ــته د غنچـ وروسـ

ـ ومهمات ر پـاتې شـونو بـدل    پ
ــیمو  ــه ول س ــوي وي، ددغ ش
پاکونــه بایـــد ژرتـــر ژره د  

دکــوم ېمــودېشــخو د هغــ
په مهال چـې دغـه غنچـه ییـز    
مهمــــات پــــه پــــاتې

ــتي وي لــس  وشــونو او 
ــته بشـــ  ــه وروسـ هپکالـ

.، اوشي
ېولیتونو چـې  دد ئد هغو مس-ج

فرعـی  )ب(او )الف(پاراراف په 
ده ېنو کې ورته اشاره شـو پارارافو

ه باید غهېواد يدسرته رسولو په ا
ناستې ته  ياتلونکرد غو هېوادونو 

دو په اه ېون د پلي کيددغه کنوانس
. یوه اعالمیه ترتیب کي

پارارافيموللهېمادېدد-٢
ونو تر سره لیتئود خپلو مس،سره سم

.گردید
اءکه بعد از الزم االجرجایی-ب

شدن این کنوانسیون برای کشـور  
عضو، مهمات خوشه ای موجود در 
ساحات تحت کنتـرول و قلمـرو   
کشور مذبور تبـدیل بـه بقایـای    
مهمات خوشه ای گردیده اسـت،  
اینگونه پاکسازی و تخریـب بـه   

ده زودترین فرصت اما نه دیرتر از
ت هـای  سال پس از ختم خصوم

فعال که در جریـان آن مهمـات   
مهمـات  خوشه ای تبدیل به بقایای 

خوشه ای گردیده اسـت، حتمـًا   
.انجام خواهد گردید، و

بعد از انجام تعهدات خـویش  -ج
ــی از   ــرر در یک ــدود مق در ح

) ب(و ) الف(پاراگراف های فرعی 
این پـاراگراف، کشـور عضـو   

نشست آینده اطاعت را بهۀاعالمی
کشور های عضو تقـدیم خواهـد   

. کرد
جهت انجام تعهدات خـویش  -٢

در حدود مقرر در پـاراگراف اول  
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کولو وروسته هر غی هېواد بایـد  

همکـار او  ېژر تر ژره د نیوال
د كنوانسـيون دغه دمرستې په اه 

د موادو په پام کـې  ې شپمې ماد
:نیولو سره الندې امونه واخلي

و مهماتو د پـاتې  يزدغنچه ی-الف
ونو پـه اه سـروې   شونود وا

وکي سروې مونـدنې وارزوي او  
سیمې چې ېولې هغ.ثبت یې کي
، غنچه ديېل الندورد دوی تر کنت

ېییز مهمات پکې موجود وي معلوم
.کي

وسیله د ولسي ه د نه کولو پ-ب
میتـوب  ودیتوب تـه ل و خونو

ــول او ارزول ــاکول او  ورک ، پ
ــه من ــلـ ــه او د ـ ه ونـ

چـه كکنو لپاره پـه ملـي   وددغ
ې د پالن جوونې لپـاره سـرچین  

شـکیل،  کارول لکـه مناسـب ت  
ــ ــې  ودان ــې او طریق ، تجرب

.تشخیصول
اه ا تر السه شې ېپه ددیاب-ج

ولې هغه سیمې چې غنچه ییـز  چې 

این ماده، هر کشور عضو تـدابیر  
ذیل را هر قدر زود، با توجـه بـر  

ــاد ــام م ــن ۀاحک ــم ای شش
کنوانسیون در رابطه به همکاری و 

:کندتعاون بین المللی، اتخاذ می
ی مهمات خوشه تهدید بقایا-الف

ای را سروی، ارزیـابی و ثبـت   
کند، هر گونه مساعی جهـت  می

تشــخیص تمـــام ســـاحات 
آلوده با مهمات خوشه ای تحـت  
ــویش   ــرو خ ــرول و قلم کنت

.نمایدمی
ضرورت عالمـه گـذاِری،   -ب

حفاظت از افراد ملکی، پاکسازی 
و تخریب را ارزیـابی و اولویـت   

کند، و تدابیر برای بسیج بندی می
ع و انکشاف یک پـالن ملـی   مناب

جهت انجام این فعالیت ها اتخـاذ  
نماید، در صـورت تناسـب،   می

ســاختار، تجــارب و میتودهــای 
.دهدموجود را رشد می

جهت اطمینان از بررسـی و  -ج
ــام   ــی تم ــذاری قبل ــه گ عالم
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مهمات په کې خ دي ، د غـي  
هېواد تر کنتـرول النـدې دي، د   

وب ولسي وو د اغېزناک خوندیت
ي ، لپاره د واندې نه په نخه شو

او یـا  رارل شویدي او د اغزن تا
ـ نورو وسیل وسـیله خونـدي   ه و پ

باید په اغېزمنو شویو سیمو ،شویدي
ې په اسان سره چکې د خطر نې 

ي په مشکوکو خطرناکو ېژندل کېپ
سیمو په نه کولو کـې وکـارول   

خطرنـاکې  رېعالمې او نـو . يش
باید د امکـان تـر   ېسرحدي سیم

د ليـدو و وي،  وي، ېبریده ند
پـه  چاپېرياليزو اغېزوروانه وي د 

ې د مقاومت ووي او باید په واند
ىـکار نـدو  ېه ددوانه تور
ییز ې کوم لوري ته غنچه چکي و

مهمات خ دي او کوم خونـدي  
.دي

دخپل کنترول الندې سیمو کې -د
لـه د غنچه ییزو مهماتو پاتې شونې 

و ترې نه یـې پـاکې   ه یوسي امن
.او؛کي

ــات   ــا مهم ــوده ب ــاحات آل س
ــرول    ــت کنت ــه ای تح خوش
و قلمرو و حفاظت آن بااحـداث  

یر دیـــوار هـــا یـــا ســـا
ــراد  ــع ورود اف ــایل  و من وس

ــاح  ــه س ــی ب ــذبور،ۀملک م
تمام اقـدامات ممکـن رااتخـاذ    

ــی ــدم ــای . کن ــان ه نش
اخطاریه مبتنی بر میتودهای فـوری  
قابل تشخیص در نزد اجتماع متأثر 
باید در مناطق مظنون بـه خطـر   

نشان هـا و سـایر   . استفاده شود
مرزهــای منــاطق خطــر تاحــد 

ـ    ن، امکان باید قابـل دیـد، روش
پایدار و مقاوم در برابـر اثـرات   

ۀسـاح محیطی باشد و باید طرف
آلوده بـا مهمـات خوشـه ای از    

امن واضحًا قابل تشـخیص  ۀساح
.باشد

ــات  -د ــای مهم ــام بقای تم
خوشه ای موجوددر ساحات تحت 
ــویش را  ــرو خ ــرول و قلم کنت

.کند؛ وپاکسازی و تخریب می
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ـ په هغه سـیمو کـې   -هـ ې چ
لهماتو سیدونکي یې ددغه ول مهاو

ریـوان وي  واخطر سـره الس  
خلکو ته د پوهاوې پـه موخـه د   

د زده کـې  کمولوراد نوخطرو
.فرصتونه برابر کي

پارارافپه دوهم ېد دغه ماد-٣
کنو تر سـره  کر شویو ولوذکې 

هېـواد  ىکولو په مهال باید هر غ
ــای ــاکند م ــونې دپ یوالو ـن

ون ـول  په)IMAS(یارونوـمع
.ونه په پام کې ونیسيرمعیانیوال

ـ کـې  پارارافدغه په -٤ ر ذك
دای ېشوي شرایط هغه مهال پلي ک

شې چې غنچه ییز مهمات د غـي  
ېلخوا په هغه هېواد کـې دد هېواد 
ـ ون تـر نافذ يکنوانس دو د مخـه  ې

ودل شـوي  ېکارول شوي او یا پر
ېییزو مهماتو پر پاتد غنچهاويو

شونو بدل شوي وي، او یـا دبـل   
ېواد تر کنترول الندې سیمو کـې  ه

دو وروسته ېون تر نافذيددغه کنوانس
. موجود وي

برنامه های تعلیمات کاهش -هـ
جهت تأمین آگاهی مـردم  خطر را 

ساکن در ساحات آلوده با مهمات 
خوشه ای یا در اطـراف آن کـه   
موجودیت شان با این بقایا تهدیـد  

.گردد، تطبیق می نمایدمی
در تطبیق فعالیت های متذکر -٣

در پاراگراف دوم این مـاده، هـر   
کشور عضو نورم های بین المللی، 
به شمول نورم های بین المللی ماین 

را مـدنظر خواهـد   ) IMAS(ی پاک
.داشت

این پاراگراف در موارد کـه  -٤
مهمات خوشـه ای قبـل از الزم   
االجرأ شدن این کنوانسیون بـرای  
یک کشور عضو توسـط کشـور   
مذبور استفاده یا متروکه شده است 
و تبدیل به بقایای مهمات خوشه ای 
در ساحات تحت کنترول یا قلمرو 
کشور عضو دیگر در زمـان الزم  
االجرأ شدن این کنوانسیون بـرای  
کشور دومی گردیده است، قابـل  

.اعمال خواهد بود
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پـه  ،ول حاالتو کېپه دغه -الف

دواو غو هېوادونو کـې ددغـه   
ـ د نافذيونکنوانس دو وروسـته  ې

ه جدي توـه  پهېواد ىغىپخوان
يي چې وروسـت ېته هول کېد

هېواد سره تخنیکي ، مـالي،  يغ
ي سر چینو مرسـته  مادي او د انسان

ي کــه د ملــرو ملتونــو كــو
ــزه  ــه دوه اخی ــون پ  ــه پ

ه د ــیــا درې اخیــزه تو 
ـ دویم یـا در  یم هېـواد لخـوا   ې

ه کولو او یا د غنچـه  د سیمو په ن
ه ولو موافقـه  یې مهماتو پرله من

.شوي وي
سیمو وول مرسته په هغدغه -ب

کې چېرته چې د کارول شویو غنچه 
ومه علولونه او اندازه ممهماتو ييزو

مهمـات پـه کـې    وي، غنچه ییز
کارول شوي وي او د غنچه ییـزو  
مهماتو پاتې شوني په کې موجـود  

.يېوي تر سره ک
بـاور  ې که یو غی هېواد په د-٥
په دوران کې ېمودېې د هغچي و

در این گونه موارد، پـس از  -الف
الزم االجرأ شدن این کنوانسـیون  
برای هر دو کشور عضو، کشـور  
عضو اولی قویًا جهت تهیه تعـاون  
مالی، مادی و منابع انسـانی بـه   
کشور عضو ثانی تشویق گردیـده  

ی جهـت تسـهیل   است، همکار
عالمه گذاری، پاکسازی و تخریب 
بقایای مهمات خوشه ای یا با تفاهم 
دوجانبه یا بر موافقـت هـردو از   
ــومی، ــور سـ ــق کشـ طریـ

به شمول ملل متحد، یـا سـایر   
ــورت   ــوط ص ــات مرب مؤسس

.گیردمی
اینگونه همکاری، در صورت -ب

موجودیت، شـامل معلومـات در   
مورد نوعیت و تعداد مهمات خوشه 
ای استفاده شده، محل مشـخص  
تصادم مهمات خوشه ای و ساحات 
معلوم بقایای مهمـات خوشـه ای   

.گرددمی
اگر یک کشور عضـو بـاور   -٥

دارد که مهمات خوشه ای متذکر 
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هېـواد کـې ددغـه    يچې په غ

دو لس کالـه  ېون د پلي کيکنوانس
يموه لپېمادېوروسته ده او دد

ده غنچه ییز ېکې ذکر شوپاراراف
ـ  اتې شـونې د  مهمات او د دوی پ

دغه هېواد . ه ولو جوه نه دیمن
ممکن د غنچه ییزو مهماتو د پـاتې  

ه ولـو او پـاکولو   منله شونو د 
لپاره د غو هېوادونو ناسته کـې د  

ېمودېه کلونو لپاره ددغنورو پن
ـ د اودولو غوتنه و ېکي د دغ

ولیتونو ئدول باید دهغه مساوېمود
بنس وي یعنـې  پهدسرته رسولو 

ولیتونو ئومره وخت چې ددغه مس
لپاره ایـن وي چـې   سولوسرته ر

کې پارارافيموپه لېمادېدد
.ده ېورته اشاره شو

یوغی هېواد به دهغه مهلـت  -٦
ـ او ېمـود ېدونې غوتنه د هغ

پاراراف يملوپه ېمادېچې دد
ـ کې  ـ ده تـر ختم ېشـو رذك دوې

مخکې د غو هېوادونو ناسته کـې  
ــد د  ــتنه بای ــره غو ــوي ه ک

در پاراگراف اول این مـاده را در  
ــد از الزم   ــال بع ــرف ده س ظ
االجرأ شدن این کنوانسیون بـرای  
ــه  ــب و ن ــه تخری آن کشــور ن

تواند، باید آنرا تضمین میتخریب 
بـــه نشســـت کشـــورهای 
ــرانس   ــا کنفـ ــو یـ عضـ

ــتی  ــازنگری درخواســ بــ
ــل ــرب العجـ ــد ضـ تمدیـ

تــــا پــــنج ســــال را 
جهـــت تکمیـــل تخریـــب 
این قبیل مهمات خوشه ای ارایـه  

ــد ــی . کن ــد مقتض دوران تمدی
ــق   ــای دقی ــال ه ــم س از رق

کشور الزم جهت تکمیل تعهدات
مقرر در پاراگراف حدودعضو در

.کندنمیول این ماده تجاوزا
درخواستی یک تمدیـد بـه   -٦

نشست کشور هـای عضـو یـا    
ـ  اءکنفرانس بازنگری قبل از انقض

مدت متذکر در پاراگراف اول این
درخواستی هر. گرددماده ارایه می

کشور ه ماه قبل از نشست حداقل ن
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ـ رېدالـه  ناستې  نهـه دو خـه  ې

غوتنه همیاشتې د مخه وشي په هر
اید الندې کي په پـام کـې   کې ب

:ونیول شي
د وانـديز شـوي تمديـد    -الف

.موده اكي) غزونې(
واد لخوا د مهلت د ېد غي ه-ب

په ېواندیز شوي غزول شوې مود
و مهمـاتو د  جریان کې د غنچه ییز
اتیـا  و او دپاکونې لپاره د موجود

او مالي وسایلو په ون يو تخنیک
په ېغزونېیز شودد مهلت د وان

؛کولراه تفصیلي وضاحت و
کار او هغه کار چې يراتلونکد-ج

منیو لسوکلونو کې د والدمخه په ل
په ملي پرورام کې تـر  يماین پاک
پـه  ېمـاد ېچې دديدسره شوی

يشویدکې ذکرپاراراف يمول
.معلومات وركولوضعیت په اه د 
يسیمې چې په غـ ېولې هغ-د
ون د پلـي  يکنوانسېواد کې ددېه
دو په مهال په کې غنچـه ییـز   ېک

مهمات موجـودوي اویـا د دغـه    

های عضو یا کنفرانس بازنگری که
نمایـد  میدرخواست را مالحظه

هر درخواستی. خواهد گردیدارایه
:تمدید
مدت تمدید پیشـنهادی را  -الف

.ین می نمایدمع
دالیل درخواستی تمدید، بـه  -ب

شمول وسایل مالی و تخنیکی آماده 
یا مـورد نیـاز کشـور عضـو    

برای پاکسازی و تخریـب تمـام   
مهمات خوشه ای در جریانبقایای

تمدید پیشنهادی را مفصل تشریح
.می کند

ینده و چگونگی کار قبلی کار آ-ج
تحت برنامـه هـای پاکسـازی    
و ماین پاکی ملی در جریان ده سال 
ابتدایی متذکر در پـاراگراف اول  

و سایر تمدید های بعدی این ماده
.کندرا تدوین می

آلوده با بقایـای  ۀمجموع ساح-د
مهمات خوشه ای در زمـان الزم  

شدن این کنوانسیون برای اءاالجر
عضو و سایر ساحات همان کشور 
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ــ ــي کيکنوانس ــر پل ــون ت دوې

سته د غنچه ییزو مهماتو پـاتې  وور
ـ     ويشونې پـه کـې کشـف ش

.وي
سیمې چـې  ككېول هغه-هـ

ـ دپلـي ک كنوانسـيون ددغه  دوې
راهیسې د غنچـه ییـزو مهمـاتو   

ــات ــاکې   ېد پ ــه پ ــونو ن ش
.شوي وي

د شته غنچه ييزو مهماتو د پاتې -و
شونو ولې هغې ككـې سـيمې   
چې تمه كېي د وانديز د تمديـد  
په بهيركې پـاكې شـي، ضـميمه    

.كوي
ـ -ز واد هغه شرايط چې د غي هې

وتيا، ددې مـادې پـه لـومي    
پاراراف كې د يادې شوي لومني 
لسو كلونو په بهيركې د نومـوي  
هېواد تركنترول الندې سـاحو او  
قلمروكې، د غنچه ييزو مهمـاتو د  
ولو پاتې شوو په له منه ولو كې 
محدود كي او هغه ستونزې چـې  
ايي نوموي هېـواد د وتيـا د   

آلوده با بقایای مهمـات خوشـه  
شـدن  اءای که بعد از الزم االجر
شـده را  این کنوانسیون شناسایی

.کندمیستل
آلوده با بقایای ۀمجموع ساح-هـ

مهمات خوشه ای که از زمان الزم 
ون تا بـه  االجرأ شدن این کنوانسی

ست میاکنون پاکسازی شده را ل
.کند

با بقایـای ودهآلۀ مجموع ساح-و
را کـه  مهمات خوشه ای موجود

جریــان تمدیــد دراســتقــرار
ضمیمه پیشنهادی پاکسازی گردد،

.کندمی
شرایط که قابلیت کشور عضو -ز

ــام   ــب تمــ را در تخریــ
ــه ای   ــات خوش ــای مهم بقای
موجود در ساحات تحت کنترول و 
ــذبور در    ــور م ــرو کش قلم
جریان ده سال ابتدایی متـذکر در  

ــاراگراف  ــاده،  پ ــن م اول ای
محدود ساخته بود و مشکالت که 
شاید در جریان تمدید پیشـنهادی  
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بهيركې له وانديز شوي غزونې په 

ستونزې سره مخامخ كي، عـالوه  
.او؛كوي

د وانديز شوي غزونـې پـه   -ح
غوتنليك پـورې اونـد نـور    

.معلومات ضميمه كوي
دغو هېوادونو غونـه بایـد   -٧

هغه عاملونه چـې د غنچـه ییـزو    
ــدا ــاتی شــونو ان ه زمهمــاتو د پ

د وي،ىچې راپور یې ورک شـو 
ونـې غوـتنه بایـد    زمهلت د غ

ول شي او د مهلت د غزونـې  وارز
هال د ـکولو په مدکو ېپه اه د پر

د رایــو پــه هحاضــرو هېوادونــ
ـ پـه  ېکـ ېاکثریت د پر  ون

ــــول هغــــه عوامــــل 
ــې دد ــادېچ ــپم ېم ــه ش پ

ــاراراف ــپـ ــېکـ رذكـ
په پـــام کـــې يشـــوید

.ونیسي
د پنم، شـپم او  ېمادېدد-٨

مهلـت  ،ونو سره سمپارارافاووم 
دالی ېلونو پورې غزکوتر نورو پن

قابلیــت کشــور مــذبور را بــه 
ــالوه   ــرد، عـ ــالش گیـ چـ

.کند؛ ومی
سایر معلومات مربـوط بـه   -ح

درخواستی تمدیـد پیشـنهادی را   
.کندضمیمه می

نشست کشور های عضو یـا  -٧
کنفرانس بازنگری با در نظرداشت 

ذکر در پاراگراف ششـم  عوامل مت
این ماده، مشمول بر تعداد بقایـای  
مهمات خوشه ای گزارش شـده،  
درخواستی را ارزیابی و با اکثریت 
آراء کشور های عضـو حاضـر   
تصمیم اتخـاذ و اگردرخواسـت   

ذیرفتنـد رای مـی  ى پتمدید را م
توانندکشور های عضو می. دهند

مدت تمدید درخواستی را تقلیـل  
محک مناسبدهند و در صورت

های را نیزبرای تمدیـد ضـرب   
.العجل پیشنهاد کنند

در حدود مقررات پـاراگراف  -٨
های پنجم، ششم و هفتم این ماده، 

توان به مدت این قبیل تمدید را می
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د مهلت ددغه ول د غزونـې  شي

لپاره یو غی هېواد باید د مهلـت  
ـ   يد مخکین هال ـغزونـې پـه م

ــه ــو پ د تــر ســره شــویو کن
لومــــاتعاه بشــــپ م

سره تاو ېمادېورکي چې دد
. لري
قربانیانو سره مرسته کولله

:پنمه ماده
هر غى هېواد د غنچه ييـزو  -۱

نيانو په نسبت، تر خپل مهماتو د قربا
كنترول الندې ساحو او قلمرو كې، 
د بشري بـين المللـي او بشـري    
حقوقو د عملي قوانينو په حدودوكې 
د سن او جنس مطابق په پوره حـد  
سره حساس مالتونه، د روغتيـايي  
ــي  ــارغونې او روان ــارنو، د بي 
ــر   ــمول براب ــه ش ــاريو پ همك
ــوى د  ــه د هغـ وي، همدارنـ

ــولنيز او اقت  ــموليت ــادي ش ص
مساعدوي هر غى هېواد د غنچـه  
ييزو مهماتو د قربانيـانو پـه اه د   

ـ     ۀالی پنج سـال دیگـر بـا ارای
. درخواستی جدید تجدیـد کـرد  

درخواست تمدید بیشتر ۀجهت ارای
یک کشور عضو معلومات مربوط 

ا عالوه بر معلومات دور قبلی در ر
جریان اهدأ تمدید در متابعـت از  

.  کنداین ماده فراهم می
حمایت از قربانیان

:پنجمۀماد
هرکشور عضو نسـبت بـه   -١

ای در قربانیان مهمـات خوشـه  
ساحات تحت کنتـرول و قلمـرو   
خویش، در حدود قوانین عملی بین 

بشری، بـه  المللی بشری و حقوق 
مایت هـای حسـاس   حد کافی ح

منطبق با سن و جنس را به شمول 
مراقبت های صحی، همکاری های 
بازتوانی و روانی فراهم می نماید، 
و همچنان شـمولیت اجتمـاعی و   

. سازداقتصادی آنها را مساعد می
هر کشور عضـو در جمـع آوری   
معلومات معتبر در رابطه به قربانیان 
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معتبرو معلوماتو په راولولو كې پوره 

.هه كوي
پارارافيمود لېمادېدد-۲

ـ ،سره سم ولیتونو دسـرته  ئد مس
:رسولو لپاره باید هر غی هېواد

دغنچـه ییـزو مهمـاتو د    -الف
.اتیاوې وارزويقربانیانو 

اه ینې ملي قوانین او ېپه د-ب
.او پلي کيېتالرې جوالزمې 

نکــو ولیــت کود اونــد فعا-ج
ــې او مرســتې ، د ــانې ون

معلولیت ملي کچـه، دفعـالیتونو   
ــا او   ــولو چوک ــرته رس دس
میکــانیزم پــه پــام کــې نیولــو 
ــودیجې   ــي بـ ــره د ملـ سـ

.جوولاو پالن 
د دملي او نیوالـو سـرچینو   -د

.و په منظور تدابير نيسيراغونول
د غنچـه ییـزو مهمـاتو د    -هـ
د یـا یانو ترمن توپیر نه کول،قربان

معلولو کسانو چـې د نـورو   وهغ
عواملو له امله معلول شوي وي اود 
 غنچه ییزو مهماتو د قربانیانو ترمن

مهمات خوشه ای مساعی کافی می 
. نماید

هر کشور عضـو در انجـام   -٢
تعهدات خویش در حدود مقرر در 

:پاراگراف اول این ماده
ضروریات قربانیان مهمـات  -الف

.کندخوشه ای را ارزیابی می
وانین وپالیسی های الزمی ملی ق-ب

.کندمیاءاجررا توسعه، تطبیق و 
با در نظرداشت نقش و تعاون -ج

مشخص بازیگران مربوط، بودجه و 
بندی زمانی را مشتمل برپالن مل

ها با سعی به ترکیب انجام فعالیت
کانیزم ملـی  يمآنها در چارچوب و

حقـوق  معلولیت، توسعه وموجود
.دهدبشر، بسط می

به منظور بسیج منابع ملی و بین -د
.کندالمللی تدابیر اتخاذ می

در میان یا در مقابل قربانیان -هـ
مهمات خوشه ای، یـا در میـان   

نیان مهمات خوشه ای و کسانیقربا
که با سایر اسباب مجروح یا معلول 
ــل    ــیض قای ــد، تبع ــده ان ش
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، بیار غـونې  درملتوپیر نه کول، د 

مالت له پلوه توپیر باید د ياو ارواح
سـ  قتصادي اتیاوو پر بنلنیزو او

.وشي
دغنچه ييزو مهماتو له قربانيانو -و

او دهغوى دمؤسساتو له نماينده يو 
سره له ندې خه مشوره كوي او 
هغوى په فعاله توه پـه چـاروكې   

.شريكوي
ـ د پلـي ک ېمادېدد-ز د دو ې

يانو د همغـ عموضـو واوند
ــ ــوه مس ــاره دی ــخص ئلپ ول ش

او؛مارل
ا مراقبــت ، بیــيید روغتیــا-ح

، ارواحې مالت او همدغـه  رغونې
کې د او ولنیز بهیريول په اقتصاد

قربانیانو راوندولو ا او وولو د
اره هــه پــکنو د ادغــام لــو
.کول

نیواله مرسته او همکاري
:شپمه ماده

ـ -۱ ولیتونو د ئد کنوانسیون د مس

شود؛ تفاوت در تداوی فقـط  نمی
براساس نیاز های افـراد بـه دوا،   
بازتوانی، کمک روانی و اجتماعی 

.و اقتصادی می باشد
با قربانیان مهمات خوشه ای و -و

ــا از  ــدگی آنه ــات نماین مؤسس
کند و فعاالنـه  ینزدیک مشوره م

آنهــا را در امــور شــریک   
.سازدمی
ــده در چوکــات -ز ــک نماین ی

حکومت برای هماهنگی موضوعات 
مربوط به تطبیق این ماده تعیین می

کند؛ و
جهت ترکیب رهنمـا هـا و   -ح

تجربیات نیک به شمول مراقبـت  
های صحی، همکاری های بازتوانی 
و روانی، و همچنـان شـمولیت   

ادی قربانیان تالش اجتماعی و اقتص
.کندمی

تعاون و همکاری بین المللی
:مادۀ ششم

برای انجام تعهدات خویش در -۱
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سرته رسـولو لپـاره هـر غـی     

کولو حـق  هېواد د مرستې تر السه
.لري

هر غی هېواد چې  د مـالي -۲
ــي  ــادې او تخنيك ــتم د ومرس
نـورو  لـه برابرولو وتیا لري باید 

ــو اغ ــغ ــویوهېوادونوې زمن ش
ولیتونو په ئد مسكنوانسيونسره د 

. سرته رسولو کې مرسـته وکـي  
دغــه ول مرســته بایــد د   

ره د ېخپل منـي مراجعـو سـرب   
ــزو او   ــیمه یی ــو س ملروملتون

یوالو، ادارو او نـا دولتـي ادارو   ن
لخوا په دوه اخیزه توه تر سـره  

.شي
هر غی هېواد بـه د امکـان   -۳

ساینسـي او تر بریـده وسـایل،  
لومـات چـې د دغـه    عتخنیکي م

ـ پد كنوانسيون ـ کيل دو سـره  ې
تاو لري د تبادلـه کولـو حـق    

ــري ــد د .ل ــه بای غــي هېوادون
غنچه ییزو مهمـاتو د پـاکونې د   

لومـاتو پـر   عميلو او تخنیکوسای

حدود مقرر این کنوانسـیون هـر   
کشور عضو محق است درخواست 

.و دریافت همکاری کند
هر کشـور عضـو در مقـام    -۲

توانایی همکاری های مالی، مادی و 
تخنیکی را به کشـورهای عضـو   

نظور ات خوشه ای به ممتأثر از مهم
تطبیق تعهدات ایـن کنوانسـیون   

این قبیل همکاری . کندفراهم می
ریق ها ممکن، به طور ضمنی، از ط

ملل متحد، نهادها یـا مؤسسـات   
المللـی،  ملی، منطقوی یـا بـین  

مؤسسات یا نهـاد هـای غیـر    
حکومتی، یا بر اساس موافقت های 

.  دوجانبه فراهم خواهد گردید
و معاوضه تجهیزات عضکشور-۳هر 

و معلومات ساینسـی و تخنیکـی   
مربوط به تطبیق این کنوانسیون را 
تسهیل می نمایـد و خـود حـق    
اشتراک در حد عالی ممکن در این 

کشورهای عضو .  معامالت را دارد
در تــأمین و وصــول تجهیــزات 
پاکسازی و سایر معلومات مـرتبط  
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ول نـا   ېولو او اخیستلو هبرابر

مناســب محدودیتونــه ونــه   
.لوي

ــه مســ-٤ ېولیت چــې ددئهغ
پـه  ېد لورمې مـاد كنوانسيون

ــوم  ــارارافل ــې پ ــک ر ذك
ــوید ــی هېــ يش ــر غ واد ه

چې د غنچه یېزو مهمـاتو د پـاتې   
لـو  ېبد بېاله ولـو، شونو د من

ــارو ،  ــایلو او الرو چـ د وسـ
انو د لست او دغنچـه ییـزو   ماهر

ه ولــو پــه اه ــمهمــاتو د من
رونـو دبرابـر ولـو او    ظد ملي ن

ــ ــن ــه د انت ــقال جوـورو ت  ه
ـ    قال ـوي باید نورو تـه یـې انت

.کي
ــواد چــې د -٥ هــر غــی هې
رمه شویو غنچه ییزو مهمـاتو د  ېز

یـاوو  تلو وتیا لري باید اومنه
ـ رمیتوبونو په ووته د ل و داوکول

ـ  و د خطرونـود  سیمو د نه کول
، د يراکمولو په هکله د عامه پوهاو

یتوب او دولســي وــو د خونــ

تخنیکی بـرای مقاصـد بشـری    
ا وضـع  محدودیت های بی مورد ر

.نمی نمایند
برعالوه تعهدات در متابعت از -۴

چهارم ایـن  ۀپاراگراف چهارم ماد
کنوانسیون، هر کشور عضـو در  
مقام توانایی بـرای پاکسـازی و   
تخریب بقایای مهمات خوشه ای و 
تهیه معلومات مربوط به وسـایل و  
تکنالوجی مختلـف مربـوط بـه    

خوشـه ای، و  پاکسازی مهمـات  
ــت متخص ــان لس ــین، همچن ص

مؤسسات متخصـص یـا افـراد    
ارتباطی ملی در پاکسازی و تخریب 
بقایای مهمات خوشه ای و فعالیت 

.کندهای مربوط همکاری می
هر کشـور عضـو در مقـام    -۵

توانایی در تخریب مهمات خوشـه  
ای ذخیره شده، و همچنـان، در  

چهـارم ایـن   ۀحدود مقرر در ماد
کنوانسیون، در تشخیص، ارزیابی و 

بندی ضروریات و اقدامات اولویت
عملی در رابطه به عالمه گـذاری،  
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پــه كنوانسـيون هغسـې چــې د  
ـ لورمه ماده کې  ر شـویدي  ذك

.مرسته وکي
که د یوه غي هېواد په حریم -٦

تر كنوانسيونرته چې ددغه ېکې چ
دو وروسته غنچه ییزو مهمات ېنافذ

اتو پر پاتې شـونو  مد غنچه ییزو مه
بدل شوي وي هر بل غی هېـواد  

ـ ېل کې د مرستېچې په د وکول
وتیا لري باید په عاجلـه توـه د   

ي هېواد سـره مرسـته   وشاغېزمن
.يكو
هر غی هېـواد چـې وتیـا    -٧

كنوانسـيون د  لري بایـد د دغـه   
لـه پـر بنسـ   ېمې مـاد پن

د سـره منطبـق  عمـر او جـنس   
غـونې او  روغتیایې مراقبت، بیـار 

ــي ــون د  روان  ــه ــ پ مالت
ـ غنچه ی ـ ي یـانو  انتو د قربازو مهم

ي، او همدغــه ول كــمالتــ و
ــادي  ىدو ــولنیز او اقتص  ــه پ

ـ کې سره را ر دغـه  . يك
باید د ملرو ملتونـو، ېول مرست

تعلیمات کاهش خطر، حفاظت از 
افراد ملکی و پاکسازی و تخریب 

.کندهمکاری می
که بعد از الزم االجرأ هنگامی-۶

شدن این کنوانسـیون، مهمـات   
خوشــه ای در ســاحات تحــت 
کنترول و قلمرو یک کشور عضو 

ای مبدل به بقایای مهمات خوشـه  
گردد، هر کشور عضو در مقام می

ــایی کمــک هــای عاجــل  توان
اضطراری را به کشور عضو متأثر 

.کندفراهم می
کشور عضو در مقام توانایی هر-۷

به منظور تطبیق تعهدات متذکر در 
پنجم این کنوانسیون جهـت  ۀماد

حمایت کافی حساس منطبق به سن 
و جنس از قربانیان مهمات خوشـه  

اقبت های صحی، ای مشتمل بر مر
همکاری های بازتوانی و روانی، و 
همچنان مساعدت برای شـمولیت  
اقتصــادی و اجتمــاعی قربانیــان 
مهمات خوشه ای همکـاری مـی   

این گونه کمک ها، به طور . نماید
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ــو ملــي، ــزو او نیوال ســیمه یی

ــ،ادارو ــلیبـنی ــره ص وال س
ســـرې میاشـــتې د ملـــي د 

ــې یوا،کمیــونونو ن ــو فدراس ل
ــي ادارو  ــا دولت ــا د دوه او ن ي

  ــ ــر بنس ــو پ ــزو موافق اخي
ــومي  ــورت م ــره  .ص ــر س ت

.شي
هر غی هېواد چې وتیا لري -٨

باید د اتیا سره سم د غنچه ییـزو  
منو شویو غو زمهماتو له امله د اغې

هېوادونو په اقتصادي او ولنیزه بیا 
.رغونه کې مرسته وکي

چـې تـوان   هر غی هېـواد  -٩
دسـره سـم  ېمادېدللري باید 

د برابر ولو په لـ کـې د   مرستو
ه صندوق سره مالي مرسته يمرستندو

.يكو
غى هېواد چې مرسـته هر-١۰

پـه  كنوانسيونېغواي باید د د
اغېزناکه توه او پروخـت د پلـي   

ـ په موخه د پرسونل داخلدو ېک و دې
ه چاروکې د اسانتیاوو پدو ېو خارجا

ضمنی، از طریق ملل متحد، نهاد یا 
مؤسسات ملی، منطقوی یـا بـین   

بین المللی صـلیب  ۀالمللی، کمیت
ـ سرخ، جمعیت های  ـالل ملی ه

فدراسیون های بین احمر وصلیب و 
لی شان، مؤسسات غیرحکومتی المل

اساس موافقت های دوجانبـه  یا بر
.گیردصورت می

کشور عضو در مقام توانایی در -۸هر 
تعاون جبران الزمـی اقتصـادی و   
اجتماعی کشور های عضو متأثر از 

استفاده مهمات خوشـه ای  ۀنتیج
.کندهمکاری می

ر عضـو در مقـام   هر کشـو -۹
توانایی ممکن به صـندوق هـای   
وجهی مربوطه به منظـور تسـهیل   
تأمین همکاری در حدود مقرر این 

.ماده همکاری کند
کشور عضـو کـه کمـک    -۱۰هر 

جستجو و دریافت کرد، به منظور 
تسهیل تطبیق مؤثر و به موقع ایـن  
کنوانسیون تمام اقدامات مناسب را 
مشتمل بر تسهیل شروع و خـتم  
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د سـایلو  وادو او و او د موبرابرول

ـ ولو په ون برابر   ول مناسـب
امونه په مناسبه توه د ملي قوانینو 
او غوره نیوالو کنو او الرو چارو 

.په پام کې نیولو سره واخلي
ممکن هـر غـی هېـواد    -١١

په پرمختياپالن د ديوۀد ملي عمل
رو ملتونو، سیمه ییزو لملهمقصد

يـا  ادونـو ، نورو غو هېومؤسسو
دولتي او ناحكومتي ماهرو بنسونو، 

خه له خپلو مقاماتو نا دولتي ادارو
د الندې مواردو د تثبيت لپاره،سره

.مرسته وغواي
خپـل کنتـرول النـدې    تر-الف

ې تموکې د غنچه ییزو مهماتو د پايس
.لومولعمپراخوالىاو ولشونو د 

د اتيا کولو لپاره پلي دد پالن -ب
.تخنیکي او انساني منابع، و مالي

خپـل کنتـرول النـدې    تر-ج
غنچـه ییـزو   ولـو مو کې ديس

د منـه ولـو   د پاكو او مهماتو 
ــ ــاره د مـ ــش ـلپـ هال ویـ

.اکل

ار، مواد و تجهیزات با گـزینش  ک
شیوه در حدود مقـرر قـوانین و   
قواعد ملی و بـا در نظرداشـت   
تجربیات نیک بین المللی، اتخـاذ  

.کندمی
به مقصد انکشاف یک پالن -۱۱

عمل ملی، هر کشور عضو ممکن 
از ملل متحد، مؤسسات منطقوی، 
سایر کشورهای عضو یا نهادهـای  

غیر بین الحکومتی ماهر یا نهادهای
حکومتی درخواست همکاری بـا  
مقامات خویش جهت تثبیت موارد 

:آتی را نماید
نوع و وسعت بقایای مهمات -الف

خوشه ای موجود در ساحات تحت 
.کنترول و قلمرو کشور

منابع مورد نیاز مالی، تخنیکی -ب
.و بشری برای تطبیق پالن

پیشــبینی زمــان الزم بــرای -ج
ـ  ای پاکسازی و تخریب تمام بقای

مهمــات خوشــه ای موجــود در 
ساحات تحت کنتـرول و قلمـرو   

.کشور
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راکمولوپـــه خطرونـــو دد-د

او دچـاودونو د  وياه عامه پوها
غنچه ې د پېو راكمولو په منظور چ

لـه املـه  د پاتو شونو ییزو مهماتو 
ژوبله رادوېاو يمكنکی مرې.
لـه د غنچه ییـزو مهمـاتو   -هـ
.او؛نو سره مرسته کولنياقربا

ــد  -و ــواد د اون ــي هې د غ
د من ادارو تـر ياو نا دولتيدولت

ـ  ــالن د عملـ ــه  يپ ــدو پ کی
رامنيموخـــه همغـــ تـــه

.کول
١٢-هېوادونه چې مرسـته  يغ

ېددکوي او ترالسه کـوي بایـد   
د ېد حكمونو په حـدودوك ېماد

پرورامونو چې په اه ودهغېمرست
ده په خپل وخت پلي ېیې موافقه شو

.دو په اه ا ورکيېک
د روتیا لپاره اقدامات

:اوومه ماده
هر غی هېواد باید د ملـرو  -۱

ملتونو سرمنشي ته ومره ژر چـې  

برنامه های تعلیمـات کـاهش   -د
خطر و فعالیت های آگاهی دهی به 
منظورکــاهش حادثــات انفجــار

که باعث بقایای مهمات خوشه ای
.گرددمجروحیت و مرگ می

حمایت از قربانیان مهمـات  -هـ
.خوشه ای؛ و

،تهماهنگی روابط میان حکوم-و
کشور عضـو و سـایر نهادهـای    
حکومتی، بین الحکومتی یـا غیـر   
حکومتی که در تطبیق این پالن کار 

.ند کردخواه
ــو  -۱۲ ــای عض ــور ه کش

که در حدود احکام این ماده کمک 
کننــددریافــت یــا تهیــه مــی

در تحقق تطبیق کلی و سریع برنامه 
توافق شده همکـاری  های کمکی

.می نمایند
تدابیر شفافیت

:هفتممادۀ
هر کشور عضو هر قـدر زود  -١

به سکرتر جنرال ملـل متحـد در   
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پـه په الندې مواردوكېممکن وي 

ه دغه هېـواد د  بصورت کې هې
ورـو  ١٨٠دو ېنافذكنوانسيون تر
وروسـته راپـور   ېدوروسته نه تر

:يكور
دو ول هغه ملـي  ېکد پلي-الف

نسیون پـه  اقدامات چې ددغه کنوا
.نهمه ماده کې ذکر شویدی

دغنچه ییزو مهمـاتو د پـاتې   -ب
د چاودېدونكو شونو او ول مقدار 

ېچـې دد وو مهماتو په شـمول  
د درېيمې مـادې پـه   كنوانسيون

ورته اشـاره  کېلومي پاراراف
یبول او که ممکن وي د رده تخېشو

.لومولعمبېال بېلو انواعو مقدار 
ــر  -ج ــده پ ــر بری ــان ت د امک

كنوانسـيون غي هېـواد ددغـه   
دو دمخه د غنچـه ییـزو   ېد پلي ک

ــاتو د  ــي مهم ــر ول تخنیک ه
اني    ېتیاوچـې تولیـد کـ

و هغـه چـې اوس یــې   یـې وي ا 
ــه ول م ــري ، دغ ــات د عل لوم

ژنـدلو او  ېییزو مهماتو پـه پ غنچه

و در دهـد موارد آتی گزارش می
روز پـس  ١٨٠هیچ مورد دیرتر از 

از الزم االجرأ شدن این کنوانسیون 
ــی   ــور نم ــان کش ــرای هم ب

:نماید
تدابیر تطبیق ملی در حدود -الف

نهــم ایــن ۀمقــرر مــاد 
.کنوانسیون

خوشـه  مجموع تمام مهمات-ب
ای، به شـمول خـرده مهمـات    
منفجره، متذکر در پاراگراف اول 

ســوم ایــن کنوانســیون، ۀمــاد
مشمول بر فرسودگی نوعیت آنها، 
تعداد و در صورت امکـان نمبـر  

.هر یک
خصوصیات تخنیکی هر کدام -ج

از مهمات خوشه ای کـه قبـل از   
الزم االجرأ شدن این کنوانسـیون  
برای کشور عضو توسط کشـور  

ذبور تولیـد گردیـده اسـت،    م
تعـداد مهمـات   ۀحداالمکان ارای

خوشه ای فعًال در تصاحب کشور 
مذبور، این نـوع دسـته بنـدی    
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لــه منــه ولــو کــې مرســته 

ــوي ــه ، ک ــه دغ ــر کم ــم ت ک
ــد د چــارچ عم ــاتو کــې بای لوم
ــک ــدونکو چاودې ــو ې دونکو توک

لومات ، فلـزي بـه او   عپه اه م
نور چې د غنچـه ییـزو مهمـاتو    

شـامل  ،ول اسـانوي منـه له
.وي

د غنچه ييزو مهماتو د بدلولو يا -د
نتياوو خه د ـې  د توليد له اسا

اخيستلو د لغـو لپـاره د برنـامو    
.وضعيت او بهير

ددې كنوانسيون د درېيمـې  -هـ
مادې په مقررو حـدودوكې دوو  
چاودېدونكو موادو پـه شـمول د   
ويجاېدو دساحو په ول اى كې 
په ويجاېدو كې دترې اخيسـتنې  
الندې ميتودونو لـه جزئيـاتو او د   

ايمنـي  خونديتوب او چاپېريـاليزو  
عملي نورمونو سره يو اى چـې د  
ويجاېدو په وخت كې به په پام كې 
ونيول شي، دغنچه ييـزو مهمـاتو   
دويجاولو لپاره د برنامو وضـعيت  

ــخیص و  ــن تش ــات ممک معلوم
پاکسازی مهمـات خوشـه ای را   
سهل کند، حداقل این معلومـات  
شامل ابعاد، فیوز، حجم بـاروت،  
حجم آهن، عکس های رنگـی و  

که گرددسایر معلومات مربوط می
ممکن پاکسازی بقایـای مهمـات   

.خوشه ای را آسان سازد
ــه -د ــان برنام وضــعیت و جری

ــو   ــا لغ ــدیل ی ــرای تب ــا ب ه
بهره گیری از تسـهیالت تولیـد   

.مهمات خوشه ای
سـوم  ۀدر حدود مقرر ماد-هـ

ــعیت و  ــیون، وض ــن کنوانس ای
ــرای    ــا ب ــه ه ــان برنام جری
ــه ای   ــات خوش ــب مهم تخری
ــات   ــرده مهم ــمول خ ــه ش ب

ــا   م ــراه بـ ــره، همـ نفجـ
ــورد    ــای م ــات میتوده جزئی
استفاده در تخریب، تمـام محـل   
ساحات تخریـب و نـورم هـای    
عملی ایمنی و محیطی که در هنگام 
تخریــب رعایــت خواهــد   
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.او بهير

ــې -و ــيون د درېيم ددې كنوانس
مادې په مقررو حـدودوكې د وو  
چاودېدونكو موادو پـه شـمول د   
ويجاېدو د ساحو په ول اى كې، 

دو كې د ې اخيسـتل  په ويجاې
شوو ميتودونـو لـه جزئيـاتو او    
خونديتوب او چاپېرياليز ايمني عملي 
نورم سره يواى، د ويجاوشـوو  

.غنچه ييزو مهماتو ول او شمېر
د وو چاودېدونكو موادو پـه  -ز

شمول د غنچه ييزو مهماتو شمېر او 
زېرمې چې د ويجاېدو د برنامې د 

ې بشپېدو له رپو وروسـته، دد 
فرعي پـاراراف  ) e(پاراراف د 

مطابق كشف شـوي دي او ددې  
كنوانسيون د درېيمې مـادې پـه   
مقررو حدودوكې دهغو د ويجاولو 

.لپاره پالن
په تركنترول الندې او د هېواد -ح

په قلمروكې په غنچه ييزو مهماتو د 
ككو ولو ساحو د امكـان حـد،   
سايز او اى او له دې ساحو خه 

.گردید
سوم ایـن  ۀدر حدود مقرر ماد-و

کنوانسیون، نوعیت و تعداد مهمات 
ــه  خوشــه ای تخریــب شــده ب

منفجـره،  شمول خرده مهمـات 
استفاده جزئیات میتودهایاه باهمر

تمام محل ساحات شده در تخریب،
تخریب و نورم های عملی ایمنی و 

در هنگـام تخریـب   محیطی که
.رعایت گردیده است

تعداد ذخایر مهمات خوشه ای، -ز
به شمول خرده مهمات منفجره که 
بعد از گـزارش تکمیـل برنامـه    
تخریب مطابق به پاراگراف فرعـی  

)e (اگراف، کشف گردیده این پار
ــت   ــالن جهـ ــت و پـ اسـ
تخریب آنهـا در حـدود مقـرر   

ســـوم ایـــن ۀبـــا مـــاد
.کنوانسیون

حد امکان، سایز و محل تمام -ح
ساحات آلوده با مهمات خوشه ای 
تحــت کنتــرول و قلمــرو  
ــمول   ــه شـ ــور، بـ کشـ
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كې د غنچه ييزو مهماتو د په هر يوه 

هر ول پاتو شونو د ول او شمېر 
او له دغو مهماتو خـه د ـې   
اخيستنې د وخت په هكله د امكان 
تر حده د معلوماتو پـه شـمول د   

.امكان حد، سايز او اى
د غنچه ييزو مهمـاتو د پـاتو   -ط

شونو د ولو ولونـو او شـمېر د   
ــامو  ــاكولو او ويجــاولو د برن پ

ــعيت ا ــې ددې  وض ــر چ و بهي
كنوانسيون د لورمې مـادې تـر   
مقررې الندې پاك او ويجاشـوي  
دي په غنچه ييزو مهماتو د ككـو  
ساحو د سايز او پاك شوي اى او 
پاكو شوو او ويجاو شوو غنچـه  
ييزو مهماتو د هر ول پاتو شونو د 

.شمېر د پوره كېدو په شمول
د خطر د كمولو او په خاصـه  -ى

ـ  و تـه چـې پـه    هغو ملكي خلك
تركنترول او د هېواد په قلمروكې په 
غنچه ييزو مهماتو په ككو سـاحو  
كې ژوند كوي د اغېزناك او فوري 
اخطار وركولو د وونو لپاره نيول 

ــداالمکان ــات حــ معلومــ
ــداد   ــت و تع ــورد نوعی در م
ــات  ــای مهم ــوع بقای ــر ن ه
خوشـــه ای در هـــر یـــک

این ۀاز این ساحات و زمان استفاد
.مهمات

وضعیت و جریان برنامه های -ط
پاکسازی و تخریب تمام انـواع و  

قایای مهمات خوشه ای که تعداد ب
چهـارم ایـن   ۀمـاد تحت مقرر

کنوانسیون پاکسـازی و تخریـب   
و شـمول سـایز  شده است، بـه 

آلوده محل پاکسازی شده ساحات
با مهمات خوشـه ای و فرسـایش   

از بقایای مهمـات د هر نوع عدات
خوشه ای پاکسـازی و تخریـب   

.شده
تدابیر اتخـاذ شـده بـرای    -ى

ــر، و   ــاهش خط ــات ک تعلیم
مخصوصًا، دادن اخطـار مـؤثر و   
فوری به مردمان ملکـی کـه در   
ساحات آلوده با مهمات خوشه ای 
تحت کنترول و قلمـرو کشـور   
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.شوي تدبيرونه

ددې كنوانسيون د پنمـې  -ك
مادې په مقررو حدودوكې قربانيانو 
ته دهغوى له سن او جـنس سـره   

و، د بيـا  مطابق پر روغتيايي ـارن 
توانېدنې او روانـي همكـاريو او   
همدارنه د غنچه ييـزو مهمـاتو   
قربانيانو ته په اقتصادي او ـولنيزو  
  چارو كې د شاملېدو د همكـار
برابرولو مشتمل د حساسې او كافي 
همكار په تـْامين كـې د غـي    
هېوادو د ژمنو د تطبيق وضعيت او 
بهير، او د هغـوى ددغـه شـان    

ل يـا د دغـۀ ول   معلوماتو راولو
قربانيانو پـه نسـبت د معلومـاتو    

.راولول
د هغو ولو مؤسسـو نـوم او   -ل

آدرس چې د معلوماتو راولولو او په 
دغه پاراراف كې د شرح شـوو  
تدبيرونو د ترسره كولو لپاره غوره 

.شوي دي
د دې كنوانسيون د درېيمـې،  -م

لورمې اوپنمې مادې د تطبيـق  

.کنندزندگی می
پنجم این ۀدر حدود مقرر ماد-ك
انسیون، وضـعیت و جریـان   کنو

تطبیـــق تعهـــدات کشـــور
ــاری    ــأمین همک ــو در ت عض
ــان  ــه قربانی ــافی ب ــاس ک حس
ــنس   ــن و ج ــه س ــق ب منطب

شـــان مشــــتمل بــــر  
ــحی، ــای صـ ــت هـ مراقبـ

همکــاری هــای بــازتوانی   
ـ  ــان تهیـ ــی، و همچن ۀو روان

ــمولیت   ــرای ش ــاری ب همک
قربانیــان اقتصــادی و اجتمــاعی

مهمات خوشه ای و جمـع آوری  
سبت بـه ایـن قبیـل    معلومات ن

.قربانیان
نـــام و آدرس تمـــاس  -ل

معلومات و ۀمؤسسات که برای تهی
انجــام تــدابیر مشــرح در ایــن 
پـــاراگراف گزیـــده شـــده 

.است
ــابع -م ــوع من ــیص مجم تخص

ملی به شمول پـول، مـواد یـا    
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يـا جـنس   لپاره د پيسو، مـوادو 

په شمول دولـو ملـي سـرچينو    
.او؛تخصيص

او دهغه مبلغ او د مرستې ول -ن
  او موخې او بين المللي همكـار
چې ددې كنوانسيون دشپمې مادې 

.په مقرر حدودوكې تْامين شوي دي
ددې مادې د لومي پاراراف -۲

په حدودوكې مقرر برابر شوي كلني 
معلومات د غو هېوادونو په واسطه 
نوي كېي، دغه معلومات بشپ تېر 
شوي كال په بركـې نيسـي او د   

نېـې  ۳۰وروستي كال د اپريل تر 
پورې هر كال د ملـرو ملتونـو   

.سكرتر جنرال ته رپو وركوي
د ملرو ملتونو سكرتر جنرال -۳

ته رسېدلي رپوونه غي هېوادونو ته 
.ولېدوي

اسانتیاوی دسرته رسولوله پاره
احتوضبرابرول او
:اتمه ماده

موافـق  ېغي هېوادونه په د-۱

جنس، برای تطبیـق مـاده هـای    
ــن   ــنجم ای ــارم و پ ــوم، چه س

.کنوانسیون؛ و
اف تعاون مبلغ، نوعیت و اهد-ن

و همکاری های بین المللی که در 
ششـم ایـن   ۀحدود مقـرر مـاد  

.کنوانسیون تأمین شده است
معلومات فراهم شده ساالنه در -٢

پاراگراف اول این درحدود مقرر
ماده توسط کشور های عضو بـه  

شود، این معلومات سـال  روز می
تکمیل گذشته را در بر گرفته و الی 

ساله به اپریل سال بعدی همه٣٠
ملل متحد گزارش رالـسکرتر جن

.شودمی
رال ملـل متحـد   ـسکرتر جن-٣

گزارش های رسیده را به کشـور  
.های عضو انتقال خواهد کرد

ــیح  تســــهیل و توضــ
اطاعت

:مادۀ هشتم
کشور های عضو بر مشوره و -١
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یو بـل سـره ددغـه    لهدي چې 

کنوانسیون د مادو په تطبیقولو کې 
وکـي اود  مشوره او همکـار 

سره  کـار  ېپه روحیهمکار
و هېوادونو ته ددغـه  يوکو غ

ولیتونو ئکنوانسیون پر بنس د مس
د سرته رسـولو پـه چـارو کـې     

.اسانتیاوې رامنته کي
۲- ي هېوادونـه  ېکه یو یار غ

بل هېواد نه ددغـه  له وغواي چې 
دو ېکنوانسیون دیو موضوع د پلي ک

په اه پوتنې وکي او وابونـه  
ترالسه کي نـو بایـد د ملـرو    

د دغـه  ېملتونود سرمنشي له الر
کنوانسیون د اوند موضوع د پلي 

لـه دو په اه د وضاحت غوتنه ېک
خـه  يهغه غ ي هېوادد . وکـ

سره باید ـول  ېغوتنېیوېداس
هر غی . يلومات ضمیمه وعاین م

اساسـه وضـاحت   ېبله واد به ېه
او يخه ـان وژغـور  ېغوتن

نـاوې ـې   (ېاسـتفاد وءدس
به ېپه برخه کيد مخنیو) اخيستنې

تعاون با همدیگر در مورد تطبیـق  
احکـــام ایـــن کنوانســـیون
ــت  ــا نی ــترک ب ــار مش و ک

ــاون در ــهیلتعـــ تســـ
ــورهای  ــت کشــ اطاعــ

عضو از تعهدات شان  در حـدود  
مقرر ایـن کنوانسـیون موافقـت    

.کردند
ر عضو اگر یک یا چندین کشو-٢

بـه  از کشور عضو دیگر در رابطه
موضوع اطاعت از احکـام ایـن   
کنوانسیون خواهان توضیح و یـا  

تواند از طریق حل سوال گردد، می
سکرتر جنرال ملل متحـد یـک   

رای توضیح موضـوع  درخواست ب
مربوط را به کشور عضـو ثـانی   

این قبیل درخواست ها . ارسال کند
با تمام معلومات مربوط مشـایعت  

به خاطر جلـوگیری از  . شودمی
سوء استفاده، هر کشور عضـو از  

درخواست های بـی اسـاس   ۀارای
ــودداری    ــیح خ ــرای توض ب

هر گاه یـک کشـور   . می نماید
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هغه غی هېواد . يپوره پاملرنه ولر

چې د وضاحت غوتنه تـر السـه   
ه منشي پکوي دملرو ملتونو د سر

تر وروپه اته ويشتووسیله باید د 
لوماتو غوتونکي غـي  عد مکې

لومات ورکي چې عهېواد ته پوره م
د موضوع په روانولو کې مرسـته  

.وکي
پـه  رته یو غی هېـواد  ېکه چ-۳

کې د ملـرو  اكلي وخت مودې
سر منشي نه واب تـر  لهملتونو 

فکر کـوي  ېالسه نه کي او داس
ـتنې د  غووضاحت چې د دوی د 

ي ، بایـد  ونه يینانطممنلوپه اه ا
ضوع د ملـرو ملتونـو د   ودغه م

وسیله د غو هېوادونو ه سرمنشي پ
کي، د ملرو واندېغونې ته

ت حد وضـا ملتونو سرمنشي بـه 
ې نعاغوتنې اونده ول موضـو 

ول . يواندې کوغو هېوادونو ته
يكلومـات بـه غوـتون   عدغه م

انـــدې هېـــواد تـــه و 
ــې ــې چ ــې غش ــد خپل تنې و

توضـیح را  درخواست برایعضو
کنـد، در ظـرف   ریافت مـی د

روز تمام معلومات بیست و هشت
را که در توضیح موضوع کمـک  

ـ   نرال ـکند، از طریق سـکرتر ج
ملل متحـد، بـه کشـور عضـو     
ــال   ــده ارس ــت کنن درخواس

. داردمی
عضو درخواسـت  اگر کشور -٣

ین از طریق کننده در مدت وقت مع
سکرتر جنرال ملل متحـد پاسـخ   

ـ    رای دریافت نکرد  یـا پاسـخ ب
توضیح قانع کننده شمرده نمی شد، 

تواند به خاطر همین موضوع از می
طریق سکرتر جنرال ملل متحد بـه  
نشست آینده کشـورهای عضـو   

سکرتر جنرال ملل . خواست کندرد
متحد همین دادخواست همراه بـا  
تمام معلومات مربوط درخواسـت  
برای توضیح را به کشورهای عضو 

تمــام. قال خواهــد کــردـانتــ
ینگونه معلومات به همان کشـور  ا

عضو درخواسـت شـده تقـدیم    
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ــــواب تــــر الســــه 

.کي
د غوهېوادونو لخوا د ناستې د -۴
 ولو لپارهذيدخلنونه هېوادي غ

لـه د ملـرو ملتونو كوالى شـي  
، و له يكوسرمنشي نه غوتنه

خپل دفتـر خـه د غوـتنې د    
رندونې د آسانتيا لپـاره، ـه   

ې په دغه ل کـې خپـل   چواخلي
.رويصالحیت و کا

ــوع دد -۵ ــوه موض ــه ی ېک
سره تاو پارارافیم ېد درېماد

ــ ــري لـ ــووولـ می د غـ
هېوادونو لخوا د سـپارل شـویو   

ــه  عم ــ پریک ــاتو پربنس لوم
ــک ــوع  ېـ ــې موضـ ي چـ

ــي،   ــدې ش ــه وان ــث ت بح
که پر موضـوع د بحـث کولـو    

ــي  ېپر ــو غ ــي ن ــه وش ک
هېوادونه باید هغـه الرې چـارې   

روانه کي او پر موضوعېالپس
د مناســبو نیوالــو قوانینــو   

پـه هغـه   . سره سم بحث وکي 

شود کـه حـق پاسـخ دادن   می
. را دارد

کــه برگــزاری در صــورتی-٤
نشست کشورهای عضـو معـوق   
گردد، هر یک از کشـور هـای   

تواند از سکرتر جنرال ذیدخل می
ــا از   ــد ت ــد بخواه ــل متح مل
ــهیل  ــرای تس ــویش ب ــر خ دفت
توضیح درخواست شده اسـتفاده  

. دکن
هرگاه یک موضوع در حـدود  -٥

مقرر پاراگراف سوم این ماده بـه  
نشست کشورهای عضـو تقـدیم   
شــود، نشســت مــذبور بــا در 
نظرداشت تمام معلومات ضـمیمه  
ابتدا بر مالحظ یا عـدم مالحظـه   

. کننـد موضوع تصمیم اتخاذ می
آن گرفتند، ۀاگر تصمیم بر مالحظ

به نشست کشورهای عضو ممکن
یدخل شـیوه و  کشورهای عضو ذ

ق توضیح بیشتر یا حل مسـئله  طر
مورد نظر را بـه شـمول ابتکـار    
طرزالعمل مناسب در حدود مقـرر  
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ــې د    ــې چـ ــاالتو کـ حـ
موضـــوع لـــه منـــه ول

نـه  له كنتـرول د غو هېوادونو 
ــر وي  ــي، ددې به ــخيص ش تش

كنوانسيون د شـپمې مـادې پـه    
حدودوكې مقرر لـه مرسـتندويو   
اقداماتو خه د ې اخيستنې پـه  
شمول، دغو هېوادونو ناسته ممكن 

. کيسپارتنه ووو تدبيروند مناسب
يـم خـه  دوهلهېمادېدد-۶

ــر  ــنم ت ــارارافپ ــورېونو پ پ
باید سربېرهطرزالعمل يذکر شود 

د غو هېوادونو په ناسـته کـې د   
داسـې طرزالعمـل   وتطبیق لپاره ی

او نه وته شي چې په حقیقتونرامن
دغـه  لـه  دو په بیلو چې ېپلي ک

ي مشـتمل رسره تاو لكنوانسيون
. وي

په ملي کچه د پلي کولو امونه
:نهمه ماده

هرغى هېواد ددې كنوانسـيون د  
تطبيق لپاره حقوقي، اداري او نـور  

. قوانین بین المللی پیشنهاد کنـد 
که موضوع مطروحه بنابر هنگامی

شرایط خارج از کنترول کشـور  
عضو درخواست شـده تشـخیص   
گردد، نشست کشور های عضـو  
ممکن تدابیر مناسب، بـه شـمول   

تعـاونی در  تفاده از اقـدامات اس
ششــم ایــن ۀحــدود مقررمــاد

. کنوانسیون را سفارش کند
برعالوه طرزالعمل های آماده -٦

در پاراگراف های دو الی پنجم این 
ماده، نشست کشـورهای عضـو   
سایر طرزالعمـل هـای عمـومی    
مشتمل بر حقایق، تفکیک مصداق 
های نامطـابق بـا احکـام ایـن     

جـاز یـا   را تا حـد م کنوانسیون
بـرای توضـیح   مشخصکانیزميم

. اطاعت را تعیین می نماید
تدابیر تطبیق ملی

:نهمۀماد
هر کشور عضو جهت تطبیق ایـن  
کنوانسیون تمام تـدابیر مناسـب   
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ول مناسب تدبيرونه نيسـي، ددې  
كنوانسيون په مقررو حـدودوكې د  
غي هېواد لپاره د ممنوع فعاليت له 
درېدو خه د مخنيوي په خـاطر د  
اجــراء د ضــمانت د هيئتونــو د 

قرار په شمول چې د افرادو يا د است
نوموي هېواد تركنتـرول النـدې   

.ساحه او قلمرو كې ترسره كېي
د شخوهوارول

:لسمه ماده
نو ود الروكنوانسيوندد غه -۱

ـ د عملي کولوپر سر د دوه یا  رو ې
 د شـخې د  نمغو هېوادونو تر

يته کیدو په صورت کې غرامن
ـ هېوادونه باید پـه عاجلـه تو    ه

ولو لپاره د ـکېلو  ردشخی هوا
هېوادونو په خوـه دوی خبـرو   

منهاتروته راوبولي او دشخې د 
ورتـه نیـوالې   ېولو په موخه د

عدلیه محکمې ته درجوع کولو پـه  
د نظامنـامې  محکمې د هغې موخه 

.مطابق مشوره كوي

حقوقی، اداری و غیره را اتخاذ می 
نماید، به شمول اسـتقرار هیـأت   

برای جلـوگیری از  اءضمانت اجر
توقیف فعالیت ممنوع برای کشور 
ــن  ــرر ای ــدود مق ــو در ح عض

وانسیون که توسط افراد یـا در  کن
تحـت کنتـرول و قلمـرو    ساحۀ

.    شودکشور مذبور انجام می
حل دعاوی

:مادۀ دهم
بین دو ٰىکه یک دعوهنگامی-١

یا چند کشور عضو در رابطه بـه  
تفسیر یا اعمال ایـن کنوانسـیون   

گیرد، کشورهای عضو صورت می
سـریع  ذیدخل جمعًا با نیت حـل  

موضوع از طریق مذاکره یا سـایر  
شیوه های مسالمت آمیز منتخـب  
شان، به شمول توسل به نشسـت  

ۀکشورهای عضو ورجوع به محکم
ــدلی ــق  ع ــی منطب ــین الملل ب

نظامنامۀ آن محکمـه مشـورت   با
. کنندمی
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د غوهېوادونـــو غونـــه -۲

ممکن د شخې هوارولو لپاره د و 
سره کولو پر غـو  اداري کنو تر

د هېوادونو د دوی د خوې سـره  
دېوسیله د شـخ ه پېسمې الر

هوارولو لپاره د غ کولو او د هغه 
ــرطرز ېالعمــل چــې موافقــه پ
په ون کومه الره چاره ،دهېشو

چې مناسـبه یـې بـولي مرسـته     
.وکي

د غو هېوادونو ناستې
:یوولسمه ماده

رته چې ېغي هېوادونه باید چ-۱
د پلي كنوانسيونالزم بولي د دغه 

و موضـوانو  كکولو سره تاو لرون
عانو په اه دپه ون نورو موضو

ـ و کولو لپاره ناسـتې دا ېكپر ېرې
:، په شمول دکي
ددغه کنوانسیون حیثیـت او  -الف

.عملي کول
ددغه کنوانسـیون د مـادو   -ب

پربنس د ورکل شویو راپورونو له 

نشست کشورهای عضو به حل -٢
ممکن مشمول ۀدعاوی با هر وسیل

بر در اختیـار قـراردادن دفـاتر   
خویش، فراخوانـدن کشـورهای   
عضو ذیدخل جهت به کاربسـتن  
طرزالعمل منتخب شان برای حـل  
مسئله همکاری می نماید و یـک  
محدوده ای زمانی را بـرای هـر   
طرزالعمل مورد توافـق سـفارش   

.کندمی
نشست های کشورهای عضو

:یازدهمۀماد
کشورهای عضو معموًال جهت -١

ــزوم ــورت ل ــه و در ص مالحظ
ـ  میم در مــورداتخــاذ تصـ

ـ    مالـموضوع مربـوط بـه اع
ــیون  ــن کنوانس ــق ای ــا تطبی ی

:کنند، به شمولجلسه می
عملکرد و وضـعیت ایـن   -الف

.کنوانسیون
گزارش ۀقضایای ناشی از ارای: ب

ــن   ــام ای ــدود احک ــا در ح ه
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.عانېامله راپیدا شوې موضو

شـپمې  لـه کنوانسیون ېدد-ج
سره سم  نیواله همکاري او ېماد

.مرسته
د غنچه ييزو مهماتو او د دوی -د

منه ولو لپـاره د  د پاتې شونو له 
.تکنالوژ وده

او ددغه کنوانسیون د اتمـې -هـ
سـره سـم د غـو    ولسمې ماد

ونو لخوا ددغه کنوانسیون پلي هېواد
.او؛کول

يون د لورمې او ددې كنوانس-و
پنمې مادې مقررو حـدودوكې د  

.غو هېوادونو رندونې
غونه نمولد غو هېوادونو-۲

به د ملرو ملتونو د سر منشي لخوا 
تر كنوانسيونپه یو کال کې ددغه 

ـ دو وروسته رابلل کېپلي ک ي او ې
د وبه د ملرو ملتونېغونېورپس

ا هر کال د بیا کتنې سر منشي لخو
وروســته را بلــل کنفــرانستـر 

.يېک
د منل شویو طرزالعملونـو او  -۳

.کنوانسیون
تعاون و همکاری بین المللـی  -ج

ششـم ایـن   ۀدر حدود مقرر ماد
.کنوانسیون

ـ -د ــاف تکنــ الوجی انکشـ
هــا جهــت پاکســازی بقایــای

.مهمات خوشه ای
یه هـای کشـورهای   اظهار-هـ

مــاده عضــو در حــدود مقــرر
ــای ــن هـ ــت و ده ایـ هشـ

.کنوانسیون؛ و
اظهاریه های کشورهای عضو -و

و پنج حدود مقرر ماده های چهار
.این کنوانسیون

اولین نشست کشورهای عضو -٢
به ریاست سکرتر جنرال ملل متحد 

اءز یک سال از الزم االجـر بعد ا
شدن ایـن کنوانسـیون تشـکیل    

نشست های بعدی نیز هر . شودمی
سال، الی برگزاری اولین کنفرانس 
بازنگری، به ریاست سکرتر جنرال 

. شودملل متحد دایر می
کـه عضـو ایـن    کشورهای-٣

١٥٠



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
قوانینو سره سم هغه هېواد چـې د  

، ملتونـو ملرو،كنوانسيونددغه 
مانونو سیمه ییـزو  زساونورو اوند

ـ  ــازمانونو، نیـ ــرهـس وال س
ــرې  ــلیب، د ســـ صـــ
میاشـــتې د فدراســـیون او 

نورو نا دولتې ادارو غیتوب و نه 
ــاهد  ــم د مشـ ــري هـ ه لـ

نکي په توه کوالی شـي پـه   وکو
ــ ــون غونـ ــې ـ ه کـ

.ي كو
د بیا کتنې کنفرانس

:لسمه مادهودو
ه دو پنېد کنوانسیون تر پلي ک-۱

کاله وروسته به د بیا کتنې کنفرانس 
رو ملتونو د سر منشي لخـوا  د مل

كنفرانسونهد بیا کتنې نور. جوېې
منشي لخوا ملرو ملتونود سربه د

رو غـو هېوادونـو   ېا که د یوه ی
ـ    ېلخوا یې غوتنه وشـې پـه ه

حالت کې بـه د دوه کنفرانسـونو   
ــر ــوده د پنمنت ــو ــم ه کلون

کنوانسیون نیستند و همچنان عضو 
ملل متحد، سایر مؤسسـات یـا   

ـ   ی مربـوط،  نهادهای بـین الملل
صلیب ۀمؤسسات منطقوی، کمیت

سرخ بین المللی، فدراسیون بـین  
المللی صلیب سرخ و هالل احمر، 
و سایر مؤسسات غیـر حکـومتی   
مربوط نیستند، در صورت امکـان  
به نشست ها در حدود قواعد مقرر 
در طرزالعمل منحیث ناظر دعوت 

.می شوند
کنفرانس بازنگری

:دوازدهمۀماد
زنگری پنج سال بعد کنفرانس با-١

ــر ــن  اءاز الزم االج ــدن ای ش
کنوانسیون به ریاسـت سـکرتر   

. گـردد جنرال ملل متحد دایر می
کنفرانس های بازنگری بیشتر بـه  
ریاست سکرتر جنرال ملل متحـد  

که توسط یک یا چندین در صورتی
کشور عضو این چنین درخواسـت  

نکه وقفه بـین  گردد و مشروط برای
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ــه وي ــه نـ ــه کمـ دېد. نـ

ونـه هېواديغـ ولكنوانسيون
ــه   ــه دغ ــونوب ــه كنفرانس ت

.يېرابلل ک
خـه کنفرانسلهد بیا کتنې -۲

:په الندې ول ويمقصد 
ـ -الف ت او ددغه کنوانسیون حال

.دو ته بیا کتنهېعملي ک
ددې كنوانسيون د يوولسـمي  -ب

مادې د دوه يم پاراراف په مقررو 
حدودو كې دغو هېوادونو د زياتو 

.غونو ترمن دوقفې داتيا كتنه، او
او ېیمېدرلهددغه کنوانسیون -ج

سره سـم د غـو   ېمادېلورم
هېوادونو لخوا د دغه کنوانسیون د 

.پریکهپه اهوپلی کول
نـو او  ود منل شویو طرزالعمل-۳

ــم   ــره س ــو س ــه ه،قوانین غ
، د كنوانسيونچې د دغه ونهوادېه

ــورو ــو ، نـ ــرو ملتونـ ملـ
ــد ــو  واون ــو مؤسس نيوال
، مؤسسـو سیمه ییـزو  يا بنسونو،

میاشتې ، د سرې یوال سره صلیبن

نج سال نباشد پکنفرانس ها کمتر از
تمام کشـورهای  . شودبرگزار می

عضو این کنوانسیون به هر یـک  
.شوندکنفرانس ها دعوت می

هدف از کنفـرانس بـازنگری   -٢
:باشدقرار ذیل می

بازنگری عملکرد و وضعیت -الف
.این کنوانسیون

ضرورت بـه وقفـه   ۀمالحظ-ب
میان نشست های بیشتر کشورهای 

ف دوم عضو در حدود مقرر پاراگرا
.و،یازدهم این کنوانسیونۀماد
اتخاذ تصامیم در رابطـه بـه   -ج

اظهاریه های کشورهای عضـو در  
حدود مقرر ماده هـای سـوم و   

.چهارم این کنوانسیون
کـه عضـو ایـن    کشورهای-٣

کنوانسیون نیستند و همچنان عضو 
نهـاد ملل متحد،سایر مؤسسات یا 

ین المللی مربوط، مؤسسات های ب
بـین  صلیب سرخ ۀتکمیمنطقوی،

المللی، فدراسیون بـین المللـی   
وسـایر  هالل احمر،صلیب سرخ و
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نا اوندوفدراسیون او نورونيوال

، غیتوب و نه لريمؤسسولتې دو
ـ پـه تو يم د مشاهده کوونکه  ه

ه غونه کې ـون پيکوالی ش
.وکي
تعدیل

:دیارلسمه ماده
١-ــ ــر غ ــه ىه ــواد ددغ هې

سـته  وتر پلي کولو وركنوانسيون
وخت کـوالی شـي چـې دغـه     

ـ  كنوانسيون د يکې تعـدیل راول
ىموتعدیل لپاره هر واندیز باید ل

ـ يسر منشلهد ملرو ملتونو  ره س
لـه هغه لخوا شریک او وروسته د

غو هېوادونو سـره شـریک   وول
رونـه  نظشي، چې د غو هېوادونو 

که وکي چې ېراجمع کي او پر
آیا پر دغه واندیز د غور په موخه د 

که د غو . يتعدیل کنفرانس راوبل
هېوادونو اکثریت د ملرو ملتونو د 

تـر  نظرونوسرمنشي ته د دوی د 
وروسته خبـر  يور٩٠شریکولو 

مؤسسات غیرحکـومتی مربـوط   
نیستند، درصـورت امکـان بـه    

حدود قواعد مقرر در نشست ها در
طرزالعمل منحیث ناظر دعوت می 

.شوند
اصالحات

:سیزدهمۀماد
اءدر هر زمان بعد از الزم االجر-١

کشـور  شدن این کنوانسیون، هر
تواند اصالحات را به این عضو می

هـر  . کنوانسیون پیشـنهاد کنـد  
پیشنهاد اصالحی به سکرتر جنرال 

گـردد و او  ملل متحد اخبار مـی 
پیشنهاد مذکور را به اطالع تمـام  
کشورهای عضو رسانیده و نظـر  
آنها را در مورد برگزاری کنفرانس 

پیشـنهاد  ۀاصالحی جهت مالحظ
در صورتی. گرددمذکور جویا می

که اکثریت کشورهای عضـو در  
روز بعـد از دریافـت   ٩٠ظرف 

پیشنهاد به سکرتر جنرال ملل متحد 
بیشتر این ۀاعالم نمایند که مالحظ
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چې پر واندیز د غور کولو ورکي

سره موافق دي نو نوموی د تعدیل 
کنفرانس رابولي کوم ته به چې دغه 

ول غـي هېوادونـه   كنوانسيون
.کیيرابلل

نـو او  وزالعملطرد منل شویو -٢
قوانینو سره سم هغه هېواد چـې د  

ــه  ــيونددغ ــرو كنوانس مل ،
ــورو او ــو، نـ ــدملتونـ ونـ

ــازمانونو ــس ــهـسیم زوـیی
وال سره صلیب ،ـزمانونو، نیسا
ــیون د ــتې د فدراس ــرې میاش س

واو نــورو نــا دولتــي ادار  
غیتوب ونه لـري هـم مشـاهده    
ــوالی   ــه ک ــه تو ــوونکي پ ک
شــې پــه غونــه کــې ــون 

.وکي
تعــــدیل کنفــــرانس د-۳

ېغونــلــهد غــو هېوادونــو
وروســته کــه ــه هــم غــو 

ــو ا ــر د كهېوادون ــت ت ېثری
ـ وتنه کوي دادو غېرېمخه د دا ر ې

.شي

کننـد، را حمایـت مـی  پیشنهاد
سکرتر جنرال ملل متحد کنفرانس 

ــالحی  ــام اص ــکیل و تم را تش
کشورهای عضو به آن دعوت می

. شوند
کـه عضـو ایـن    کشورهای-٢

کنوانسیون نیستند و همچنان عضو 
ملل متحد، سایر مؤسسـات یـا   
نهادهای بـین المللـی مربـوط،    

صلیب ۀمؤسسات منطقوی، کمیت
سرخ بین المللی، فدراسیون بـین  
المللی صلیب سرخ و هالل احمر، 
و سایر مؤسسات غیـر حکـومتی   

امکـان  مربوط نیستند، در صورت 
به کنفرانس اصـالحی در حـدود   

ــرر د  ــد مق ــلقواع ر طرزالعم
.می شوندمنحیث ناظر دعوت

کنفرانس اصالحی فورًا بعد از -٣
یک نشست کشورهای عضو یـا  
یک کنفرانس بـازنگری برگـزار   

اینکـه اکثریـت   گردد جـز می
کشورهای عضو خواهان برگزاری 

.زودتر آن باشد
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په کنوانسیون کې بدلونونه باید -۴

د غو هېوادونو لخواد رایې ورکولو 
هېوادونو غود حاضروالهـپه م

تصويبددوه پر درې اکثریت لخوا 
، دهـر اصـالح امانـت دار،    شي

مصوب به د ولو هېوادونو خبرتيا ته 
.رسوي

پــه دغــه کنوانســیون   -۵
ــ ــه هغ ــدیل پ ــې تع ــو وک ول

ــی کهېو ــو پلـ ــادونـ دای ېـ
ــدلون راوســتلوچــشــې  ې د ب

په مهال یې خپله د رایو په اکثریت 
ــې وي   ــویب ک ــره تص .س

ــه د ــاتې غــوېل ــه پ ــه پ امل
ــو بــه تــر منلــو     هېوادون
 ــق و ــته د تطبیــ وروســ

. وي
او اداري چارېونهلت

:وارلسمه ماده
دغــو هېوادونــود غونــو، -۱

د بیا کتنې د کنفرانسونو او د تعدیل 
باید دملرو ونهکنفرانسونو لتد

هر اصالحیه در این کنوانسیون -٤
با اکثریت آراء دو سوم کشورهای 

ــر در کن  ــو حاض ــرانس عض ف
. گـردد اصالحی تصـویب مـی  

دار هر اصـالح مصـوب   امانت
را به اطـالع تمـام کشـور هـا     

. رساندمی
ــن   -٥ ــالحیه در ای ــک اص ی

بـرای  اءکنوانسیون الزم االجـر 
گردد که اصـالحیه  کشورهای می

را در زمان سپردن قبـولی هـای   
اکثریت کشورهای عضو جهـت  
تصویب اصـالح در کنوانسـیون   

اصالحیه جهـت  . قبول کرده باشد
هر کشور متباقی پـس از آن الزم  

گردد که سند قبـولی  میاءاالجر
. شانرا ارایه نمایند

مصارف و کارهای اداری
:چهاردهمۀماد
کشـور مصارف نشست های -١

های عضو، کنفرانس های بازنگری 
و کنفرانس های اصالحی از طرف 
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سره سـم د  ارزونېې لهملتونو 

ـ  هېوادونـو غو ولخـوا او د هغ
هېوادونو لخوا چې ددغه کنوانسیون 

هلته ـون كـوي،   غي نه دي
.مخامخ كېي

د ارزونـې او  ود ملرو ملتون-۲
اوومو او اتمـو  لهكنوانسيونددغه 

ــرو  ــم د مل ــره س ــادو س م
خـوا شـوي   ملتونو د سرمنشـي ل 

، په هېوادونو لخواغودلتونه 
ې محاسبې سره د ملرو ملتونو د 

.ارزونې په اندازه، مخامخ كېي
نوموي كنوانسـيون تـه پـه    -۳

سپارل شوو اداري كارونو كـې د  
ملرو ملتونو د سر منشي كنې، د 
ملرو ملتونو د اوند واك تـابع  

.دي
السلیک

:پنلسمه ماده
کال د ۲۰۰۸دغه کنوانسیون د

ن کې مـن تـه   يپه دبل۳۰په ىم
ـ  ـ ۲۰۰۸د  ېراغی چ ال د ـک

کشورهای عضو و غیر عضو ایـن  
ـ  رکت کنوانسیون که در آن جا ش

شایسته مطابق ۀکنند، با محاسبمی
با مقیاس ارزیابی ملل متحد، متقبل 

.شوندمی
مصارف که از کـار سـکرتر   -٢

جنرال ملل متحد در حدود مقـرر  
ماده های هفـتم و هشـتم ایـن    

گـردد، از  کنوانسیون موجب می
ۀطرف کشورهای عضو، با محاسب

شایسته مطابق با مقیاس ارزیابی ملل 
. گردندیمتحد، متقبل م

رال ملـل  ـعملکرد سکرتر جن-٣
متحد در کارهای اداری محولـه  
تحت این کنوانسیون تابع صالحیت 
ــد    ــل متحـ ــوط ملـ مربـ

.باشدمی
امضأ
:پانزدهمۀماد

ــاریخ  ــه ت ــیون ب ــن کنوانس ای
در ٢٠٠٨مــــــــی ٣٠

ــد، در   ــاخته ش ــین س ۳۰دبل
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ـ  ېن۳۰سمبر په د ېه په اوسـلو ک

ولو غو هېوادونو ته د السلیک په 
وروسته ېموخه واندې شو او ترد

بـه د ملـرو   ېدو پورېتر پلي ک
ولو کېپه نيويارك ملتونو په مرکز 

هېوادونو ته د السليك كولو لپـاره  
جراء كېدو پورې خـالص دى، تر ا

.موجود وي
منــــل او تصــــویبول،

کارول
:شپاسمه ماده

دغه کنوانسـیون د السـلیک   -۱
دتصویبولو او منلو ېکوونکو له لور

.يلپاره اتیا لر
هغــه هېوادونــه چــې دغــه -۲

کنوانسیون  یې نـه دی السـلیک   
ېعملي یېچيکی هم کوالی ش

.کي
یستلو دتصویبولو،منلو یا ه اخ-۳

يسندونه باید د امانـت سـاتونک  
.شيىن کوليتضمېمرجع له لور

ســـلو اودر ٢٠٠٨دســـامبر 
ـ  کشــورها اءجهــت امضـ

قـــر مفتـــوح و بعـــدًا در م
ملــل متحــد در نیویــارک   

ـ  ــرای امضــ ــام اءبـ تمـ
ــرا   ــا الزم االج ــورها ت ءکش

ــدن آن ــوح شـــ مفتـــ
.باشدمی

تصویب، تصدیق، تأییـد یـا   
الحاق

:مادۀ شانزدهم
این کنوانسیون تابع تصـویب،  -١

ـ  اءتصدیق یا تأیید کشورهای امض
.کننده است

ـ -٢ اءکشورهای که تا هنوز امض
نکــرده انــد، کنوانســیون   

ــرای ال ــان  بـ ــاق شـ حـ
.باز است

اسناد تصویب، تصدیق، تأیید یا -٣
ــت  ــه امانـ ــاق بـ دار الحـ

.شودسپرده می
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)دلېپلي ک(دل ېنا فذ ک
:اوولسمه ماده

ېمد شـپ کنوانسـیون  دغه-۱
لـه هغـې   ورموپه لېمیاشت

دېرشـم  ېچمياشتې خه وروسته
تْاييـد يـا   ، تصديق،تصویبسند،

 ي، د اجرْا والحاق ته سپارل كې
.ري

،واد د تصـویب ېیوغی هکه -۲
منلو، منظوری او ې اخیستلو پـه  

يشوياکللهسند ياه تکمیل شو
مرجع ته سپارلی خه وروسته ېېن
هغـه  لـه نسیون نو دغه کنوايو

پـه  ېمیاشتېمنه پس د شپېمیاشت
ی  پـه کومـه   ېه نافذ کېنمول

منلـو،  ،د تصویبېچېمیاشت ک
د اه سناو ې اخیستلو په يمنظور

تکمیل او مرجع ته سـپارل شـوی   
. دی

ستنهيپه مؤقت ول ه اخ
:اتلمسه ماده

ـ  ېدديهر غی هېواد کوالی ش

شدنءالزم االجرا
:هفدهمۀماد
ــین -١ ــن کنوانســیون در اول ای

ــاه  ــد از م ــم بع ــاه شش روز م
ــویب،   ــند تص ــی ام س ــه س ک

یا الحـاق سـپرده  تصدیق، تأیید
اءشــود، الزم االجــر مــی

.گرددمی
کـه سـند   هایبرای کشـور -٢

تصویب، تصدیق، تأیید یا الحـاق  
خویش را بعد از سپارش سـی ام  
سند تصویب، تصدیق، تأییـد یـا   
الحاق می سپارد، این کنوانسـیون  
در اولین روز ماه ششـم بعـد از   
تاریخ که کشـور عضـو سـند    
تصــــویب، تصــــدیق،  
ــویش   ــاق خ ــا الح ــد ی تأیی
ــت، ــپرده اســـ را ســـ

.گرددمیءالزم االجرا
یاعمال مؤقت

:مادۀ هجدهم
ــان ــور، در زمـ ــر کشـ هـ
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کنوانســیون د تصــویبولو، منلــو 

 د سـند  ېستنيخاېمنظوری او
روانه کي دا چې  سپارلو پر مهال

د ېم مادوکنوانسیون د لېدد
نـولو غوـتنه   يمود مؤقتاحکا

ـ وادېپه هغه هېو چتريکو ېک
.يېکنوانسیون نا فذ

د ژمنو محدودول
:نولسمه ماده

پرته له کوم ېمادكنوانسيونددغه 
.يېقید او شرطه عملي ک

دلېموده اوخارج
:شلمه ماده

لـومې  عدغه کنوانسیون د نا م-۱
.يېلپاره پلی کېمود

ـ ېهر غی هېواد د خپل-۲ يمل
نیولو الل په پام کې او استقواکمن

دغه له صالحیت لري چېېسره دد
دغه هېواد به . کنوانسیون نه ووي

نورو غو ىددغه ول وتنې خبردار
مرجع ېوادونو، داسنادو ساتونکهې
یت شورا تـه  د ملرو ملتونو امناو

تصــویب، تصــدیق، تأییــد  
ــویش،    ــاق خـ ــا الحـ یـ

ــی ــد   م ــالم کن ــد اع توان
ــادۀ  ــه مـ ــن کـ اول ایـ

کنوانســـــیون معـــــوق 
بــرای همــان کشــور را موقتــًا 

.کندعملی می
تحدید تعهدات

:مادۀ نزدهم
ماده های این کنوانسیون تحدیـد  

.تعهدات را نمی پذیرد
مدت و انصراف

:ممادۀ بیست
مدت این کنوانسیون نامحدود -١

.باشدمی
هر کشور عضو، دارای اقتدار -٢

ملی خویش، محق اسـت از ایـن   
کشـور  . کنوانسیون انصراف دهد

مــذکور بــه تمــام کشــورهای
عضو، امانتدار و ملـل متحـد از   
انصــراف خــویش آگــاهی  

ــی ــدم ــند  . ده ــه س اینگون
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سند باید د ددغه ول وتلو. ورکوي

وتلو د سـببونو بشـپ وضـاحت    
. يدرلودونکی و

د دغه ول وتل بـه د وتلـو  -۳
خبرداري ورکولو نه شپ میاشـتې  

که په دغه موده . يېوروسته منل ک
کې وتـونکی غـی هېـواد پـه    
کومه وسـله والـه نـته کـې    

  ــخ ــو د ش ــکېل وي ن ې
دو مخکې یې وتل د منلو و ېتر ختم

.ىنه د
ـ وهغله يهېوادونو سره ایک

چې ددی کنوانسیون غي نـه  
دي

:دهیوویشتمه ما
یـد هغـه   هر غی هېـواد با -۱

کنوانسـیون  ېهېوادونه چـې دد 
ولو لهكنوانسيونغیتوب نلري د 

دو ېسره د یوای کنووادوېغو ه
کنوانسـیون  په موخه وهوي، و

تصویب، قبول، منظـور او تطبیـق   
يک.

انصراف شامل توضیح جامع دالیل 
تحریـــــک انصـــــراف 

. ودشمی
اینگونه انصراف فقـط بعـداز   -٣

شش ماه از دریافت سند انصـراف  
در . توسط امانتدار قابل عمل است

مدت شـش  اءکه در انقضصورتی
ماه، کشور انصراف دهنده عضـو  
در یک جنگ مسـلحانه دخیـل   
باشد، انصراف قبل از ختم جنـگ  

. مسلحانه قابل عمل نمی باشد
ــورهای   ــا کش ــاط ب ارتب
ــن   ــو ایـ ــر عضـ غیـ

نوانسیونک
:یکمۀ بیست وماد
هر کشور عضو، بـه منظـور   -١

جذب تبعیت تمام کشورها به ایـن  
ــر  ــورهای غی ــیون، کش کنوانس
ــویب،    ــت تص ــو را جه عض
تصــدیق، تأییــد و الحــاق   
ــیون   ــن کنوانسـ ــه ایـ بـ

.  تشویق می نماید
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ېمادېهرغی هېواد باید دد-۲

وشوویاددکی پارارافیم ېپه در
ود هغــې،لــه مخــولیتونوئمســ

چې د يه و پوهوهېوادونو حکومتون
وغیتوب نلري و هغكنوانسيون

ېنورمونوته وده ورکي چې له مخ
ــ ــ ېی ــا غ ــه د ين هېوادون

ــه  ــده د غنچ ــر بری ــان ت امک
ییزو مهماتو نه کارولو ته وهـول  

.شي
ــومنکنوانســیون د ېدد-۳ ل

احکـامو  لهاو نیوال قانون ېماد
ـ وغـ بايد دمسره س ، وهېوادون

تبــاع نظــامي پرســونل او ا 
هغـو هېوادونـو سـره چـې     له 
کنوانســیون غــي نــه دي ېدد

ــامي  ــې نظ ــي چ ــته ونك مرس
ــع  ــو لخــوا من د غــو هېوادون

.شويدي
ددې مادې په درېيم پاراراف -۴

كې هې مورد، غي هېـواد پـه   
:الندې اقداماتو نه تجويز كوي

غنچه ییزو مهمـاتو تـه وده   -الف

هر کشور عضو به حکومـت  -٢
های تمام کشورهای غیر عضو این 

در کنوانسیون از تعهدات خـویش 
حدود مقرر این کنوانسیون متذکر 
در پاراگراف سوم این ماده آگاهی 

دهد و نورم هـای مسـتقر را   می
ترویج کـرده و سـعی عـالی در    

کردن کشورهای غیر عضو دلسرد
این کنوانسـیون در اسـتفاده از   

.مهمات خوشه ای می نماید
ایـن  اولۀعلیرغم احکام ماد-٣

کنوانسیون و در حدود مقـررات  
بین المللی، کشورهای عضو، قانون

پرسونل نظامی و اتباع آنها، مـی 
توانند در فعالیت های ممنوع بـه  
یک کشور عضو این کنوانسیون در 

نظامی با کشـور عملیات و تعاون
کنوانسـیون  غیرعضو ایـن  های 

.اشتراک کند
هیچ مورد در پاراگراف سـوم  -٤

این ماده کشور عضو را تجویز بـه  
:دکناقدامات آتی نمی

انکشاف، تولید یا در غیـر  -الف

١٦١



)١٠٥٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٠
ي او یایې، تولیدیيورکپـه  ېک
.بل ول تر السه کیکوم
كـول رمه ېغنچه ییز مهمات ز-ب

.او لېدول
.، ياغنچه ییز مهمات وکاروي-ج
د غنچه ییزو ېحاالتو کوپه هغ-د

غـو ـتنه   يمهماتو د کارولو جد
د کـارول شـوو   ېچېرېکول چ

ـ  يجن پـه  ېمهماتو انتخـاب ی
.يوېرول کتکنيانحصار
امانتدار

:دوه ویشتمه ماده
دملرو ملتونو سرمنشي له پدې وسي

ددغه کنوانسیون داسنادو ساتونکی  
.اوضامن دی

معتبر متنونه
:درویشتمه ماده

،يکنوانسیون، عربي، چینـای ه د دغ
روسـي او  انریزي، فرانسـوي، 

سپانوي متنونه باید سره سـمون  ه
.ولري او درست وي

این صـورت تصـاحب مهمـات    
.خوشه ای

ذخیره سازی و انتقال مهمات -ب
.خوشه ای

.یا،مهمات خوشه ایۀاستفاد-ج
صریحًا درخواست استفاده از -د

مهمــات خوشــه ای در حالیکــه 
انتخاب مهمات استفاده شـده در  
کنترول انحصاری کشور مـذکور  

.باشدمی
امانتدار

:مادۀ بیست ودوم
بدینوسیله سکرتر جنرال ملل متحد 
به حیث امانتدار این کنوانسـیون  

.تعیین است
نسخه های معتبر

:بیست وسومۀماد
نســخه هــای عربــی، چینــایی، 
انگلیسی، فرانسـوی، روسـی و   

ی این کنوانسـیون اعتبـار   وسپانه
.مساویانه دارند
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:ر مرکز ووالیاتد

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی١٠برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور جلد
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