
  - 1 -                         بررسي تطبيقي حقوق معلولين در سطح بين المللي11/ 12/ 2012 

  

  فهرست مندرجات  

    2                          مقدمه                                                                                               •

    3                                     قوانين بين المللي                       :  فصل اول  .1

 4                                                       حقوق معلولين د دربارهاعالميه سازمان ملل متح •

 5                     ين                              قوانين استاندارد برابر سازي فرصتها براي معلول •

 23                                                                         اعالميه جهاني حقوق بشر               •

  27                   چگونگي حقوق معلولين در ديگر نقاط دنيا: فصل دوم .  2

 28                                                                                               اياالت متحده آمريكا  •

 32                                                                                           واتيكان                         •

 32                                                ژاپن                                                                        •

 34                                                                                      تركيه                                •

 35                                             مصر                                                                          •

 37                                                                                اروپا                                       •

  40        در جهان نگاهي به گزارش جديد سازمان جهاني كار درمورد وضعيت اشتغال معلوالن      

                             43                                          منابع و مواخذ                                                                       

  

  

  

  

  

  



  - 2 -                         بررسي تطبيقي حقوق معلولين در سطح بين المللي11/ 12/ 2012 

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه 

قوانيني كه در خصوص رعايت حقوق و حمايت همـه جانبـه   . كم و بيش با حقوق معلوالن در كشور عزيزمان آشنا هستيم 
نهاد هاي ذيربط تعيين مي گردد چه به لحاظ حمايت  معلوالن در نهاد محترم قانونگذاري كشورمان وضع مي شود و يا در

مالي و يا اجتماعي و يا محيطي و كارهاي فرهنگي كه در جهت پيشگيري و يا درمان انجام پذيرفته و يـا در حـال انجـام    
رسـيده  و مي دانيم كه به لطف خدا در ايران اسالمي ما تمامي قوانين حمايتي از معلوالن به تصويب  است را آگاهي داريم

هنوز معلولين ما با توجه به قانون مناسب سازي نميتواننـد  . است لكن در اجرا با كمال تاسف هنوز چندان موفق نبوده ايم 
اما شايد دانستن اينكه در سطح بين الملل چه نگاهي به معلوالن وجود دارد نيـز   .... به راحتي در خيابان ها تردد نمايند و 

جستار كوتاه در حد فرصت و توان نگاهي هر چند اجمالي و كوتاه خواهيم انداخت بـه حقـوق    خالي از لطف نباشد در اين
  .  باشد كه مورد توجه واقع گردد . معلوالن و گاهاً چگونگي ديدگاه كشورهاي مختلف به معلوالن جامعه شان 

             انشاء اهللا تعالي    

  محمد مهدي عظيمي 
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  :فصل اول 

  

  ين بين الملليقوان
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  اعالميه سازمان ملل متحد درباره حقوق معلولين - 1

، به اتخـاذ اقـدامات مشـترك وجداگانـه بـا       مجمع عمومي با توجه به تعهد كشورهاي عضو ، طبق منشور سازمان ملل  
ي واجتماعي ، با تاكيد بـر  ، تامين اشتغال كامل ورشد وتوسعه اقتصاد همكاري سازمان ملل نسبت به ارتقاء سطح زندگي

درمنشـور   حقوق وآزاديهاي اساسي بشرواصول صلح وحيثيـت وارزش افـراد بشـروعدالت اجتمـاعي كـه      اعتقاد خود به
 " "ميثاقهـاي بـين المللـي حقـوق بشـر       " " اعالميه جهاني حقوق بشر "سازمان قيد گرديده ، با درنظر داشتن اصول 

معيارهـاي نـاظر بـر رشـد اجتمـاعي كـه در        "و "توان ذهنـي   حقوق اشخاص كماعالميه  "و "اعالميه حقوق كودكان 
سازمان تربيتـي وعلمـي وفرهنگـي ملـل      " "سازمان بين المللي كار  "ها وقطعنامه هاي  اساسنامه ها ، ميثاقها ، توصيه

همچنـين بـا    . وديگر سازمانهاي قيـد شـده   "صندوق ملل متحد براي كودكان  " "سازمان بهداشت جهاني  " " متحد
راجـع بـه    1975مـه   6مـورخ  ) وهشـتم   فصـل پنجـاه  (  "شوراي اقتصادي واجتماعي  " 1921درنظر داشتن قطعنامه 

لزوم  "اعالميه رشد وتوسعه اجتماعي  "معلولين با تاكيد برا ينكه  پيشگيري از معلول شدن ازمعلول شدن وتوان بخشي
قابليتهاي آنان در  وانيهاي جسمي وذهني وكمك به معلولين براي رشدوتضمين رفاه وتوان بخشي از نات حمايت از حقوق

با آگاهي از اينكه برخي كشورها درمرحلـه فعلـي    انجام فعاليتهاي مختلف ومشاركت هرچه بيشتر آنان در حيات اجتماعي
ــترده      ــدامات گسـ ــد اقـ ــي تواننـ ــود نمـ ــرفت خـ ــد     پيشـ ــل آورنـ ــه عمـ ــه بـ ــن زمينـ   . اي در ايـ

به اطالع همگان مي رساند وخواستار اقدامات ملي وبين المللي به منظور  را كه در پي مي آيد "ولين اعالميه حقوق معل "  
ــن  ــت اي ــد       تثبي ــي باش ــوق م ــن حق ــت ازاي ــراي حماي ــتركي ب ــارچوب مش ــا وچ ــوان مبن ــه عن ــه ب   . اعالمي

حدي يا به كلي ازتـامين  تا ) مادرزاد وچه غير آن  چه( منظور از معلول كسي است كه به علت نقص جسمي يا ذهني  -1  
  . اجتماعي ناتوان است ضرورتهاي زندگي عادي فردي يا

در اعطاي اين حقوق به معلـولين نبايـد   . برخوردار شوند  معلولين بايد ازتمام حقوقي كه دراين اعالميه مقررشدهم -2  
وپايگـاه   يد سياسي وغيـر آن ، مليـت  وتبعيضي برپايه نژاد ، رنگ ، جنسيت ، زبان ، مذهب ، عقا هيچگونه استثناء وتمايز

ميزان ثروت ، وضع تولـد يـا هـر وضـع      اجتماعي ، ميزان ثروت ، وضع عقايد سياسي وغير آن ، مليت وپايگاه اجتماعي ،
  . شود وجود داشته باشد ديگري كه به خود معلول يا به خانواده اش مربوط مي

نظر ازعلت ، كيفيت وحدت نقص وناتواني شان  لولين نيز صرفحفظ حيثيت انساني معلولين ، حق ذاتي آنهاست مع -3  
حق برخورداري از يـك زنـدگي   . سايرهموطنان هم سن شان از آنها برخوردارند  ، داراي همان حقوق اساسي هستند كه

  . المقدور عادي ، در راس اين حقوق قراردارد دلپذير وحتي

اعالميـه حقـوق    " 7از آنها برخوردارند ، بند  كه انسانهاي ديگر معلولين داراي همان حقوق مدني وسياسي هستند -4  
  . محدوديت يا نقص اين حقوق درمورد معلولين ذهني است ناظر به رفع هرنوع "اشخاص كم توان ذهني 

  . متكي به خود باشند بايد اقداماتي به عمل آورد تا معلولين بتوانند حتي المقدور -5  

ازجمله به كمك اعضاي مصنوعي ، توان بخشي طبي  ري از معالجات پزشكي ، رواني ونوتوانيمعلولين حق برخوردا -6  
، كمك ، مشورت ، اشتغال وغيره را به حد اعال ارتقا دهند وسريعا بـه زنـدگي    واجتماعي ، تحصيالت ، تعليمات حرفه اي

  . بازگردند اجتماعي

آنـان موافـق   . برخورداري ازيك زندگي دلپذير را دارنـد   ي وحقمعلولين حق برخورداري ازامنيت اقتصادي واجتماع -7  
  . واشتغال به حرفه هاي سودمند ومولد وعضويت در اتحاديه هاي كارگري را دارند استعدادهاي خود حق استخدام شدن

  . اقتصادي واجتماعي مد نظر باشد مقتضي است نيازهاي خاص معلولين در تمام مراحل برنامه ريزي -8  

را به فرزندي قبول مي كند وحـق شـركت درتمـام     معلولين حق زندگي كردن با خانواده خود يا خانواده اي كه آنان -9  
هيچ معلولي را نمي توان ملزم به سكونت در محلي متفاوت كرد مگـر آن  . دارند  فعاليتهاي اجتماعي توليدي يا تفريحي را

ناپـذير باشـد    چنانچه سكونت معلول در يك محل خاص اجتنـاب  .ونفع وي مستلزم سكونت در آنجا باشد  كه وضع وي
  . افراد عادي همسن او باشد محيط وشرايط مساوي در آنجا بايد تا حد امكان نزديك به شرايط زندگي
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تبعيض آميز ، اهانت آميز وناشايست مـورد حمايـت قـرار     معلولين بايد در قبال هرگونه استثمار ، مقررات ورفتار – 10  
  . گيرد

براي حمايت از نفس ودارايي شان را داشته باشند  معلولين به هنگام لزوم بايد حق برخورداري ازكمكهاي حقوقي -11  
  . دادگاه بايد وضع جسمي وذهني اوراكامال در نظرگيرد چنانچه معلولي به محاكمه كشيده شود ،

  . معلولين سودمند خواهد بود قمشورت با سازمانهاي معلولين درمورد مسائل مربوط به حقو – 12  

مناسب نسبت به حقوقي كه دراين اعالميه قيـد شـده    معلولين ، خانواده ها وجامعه هاي آنان را بايد به هرطريق – 13  
  . است آگاه كرد

  3447قطعنامه   

  2433اجالس سي ام ، جلسه عمومي   

   1975دسامبر  9  
  

  معلولين ها برايقوانين استاندارد برابرسازي فرصت  - 2

   1993دسامبر  20،  48/  95تصويب شده توسط مجمع عمومي   

  : تاريخچه و نيازهاي فعلي

تعداد افراد معلول در دنيا . جامعه افرادي وجود دارند كه معلوليت دارند در تمامي مناطق دنيا و در تمامي سطوح هر (1    
   .درحال افزايش است زياد بوده و

اختالفات از تفاوت وضعيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي و     اين. ا و هم عواقب معلوليت ها در دنيا مختلف استهم علت ه (2  
  .شهروندان خود وضع كرده اند؛ ناشي مي شود قوانيني كه دولت ها براي بهزيستي

ت عمـومي  جنبه هاي مختلف نشان دهنده وضعي سال اخير است و از 200قوانين فعلي معلوليت محصول توسعه در  (3  
به هرحال در زمينـه معلوليـت شـرايط اختصاصـي     . هاي گوناگون مي باشد زندگي و قوانين اقتصادي ـ اجتماعي در زمان 

هستند  بي توجهي، تحقير، خرافات و ترس عوامل اجتماعي. بر زندگي افراد معلول تاثير مي گذارد متعددي وجود دارد كه
  .وجود آورده است اد معلول شده و در رشد آنها تاخير بهكه در طول تاريخ معلوليت باعث انزواي افر

تحصيل كودكان معلول و توانبخشي افرادي كـه   درطي سال ها قوانين معلوليت از يك مراقبت اوليه در موسسات به (4  
ي بـراي  رشد تحصيلي و توانبخشي افراد معلول فعال تر و به عامل. يافته است درسنين بزرگسالي معلول شده اند؛ توسعه

افـرادي كـه    سازمان هائي متشكل از معلـولين، خـانواده هـاي آنهـا و    . قوانين معلوليت تبديل شده است رشد و توسعه
بهتري براي افراد معلول به وجـود آمـده    سرپرستي آنان را به عهده گرفته اند؛ شكل پيدا كرده اند به صورتي كه شرايط

سازي و عادي سازي مطرح شده اند كه نمايانگر رشد فزاينده آگـاهي و   بعد از جنگ جهاني دوم، مفاهيم يكپارچه. است
  .معلولين بود ه است توانايي هاي

آن . تنظيم مفهوم جديدي از معلوليت را آغاز كردند در بعضي از كشورها سازمان هاي معلولين 1960در اواخر سال  (5  
ود معلولين، ساختار و تركيب محيط آنـان و طـرز تفكـر    نزديكي بين تجارب محد مفهوم جديد، نشان مي دهد كه ارتباط

توجـه   در همان زمان مشكالت معلوليـت در كشـورهاي درحـال توسـعه بيشـتر و بيشـتر مـورد       . وجود دارد عموم مردم
در بيشتر مناطق معلولين بسيار فقيـر   در بعضي از آن كشورها درصد افراد معلول بسيار زياد تخمين زده شد و. قرارگرفت

  .دبودن
 

   : حركت بين المللي قبــلي  

در سازمان ملل و ساير سازمان هاي بـين المللـي    حقوق افراد معلول در طي زمان طوالني موضوع بسيار مورد توجه (6  
ـ برنامه حركت جهاني درباره افراد معلول بود كه در دسامبر   1981ـ   "معلولين سال جهاني"مهمترين نتيجه . بوده است

جهاني، يـك   و برنامه حركت) سال جهاني معلولين(آن سال . مجمع عمومي به تصويب رسيد 52/37امه قطعن در 1982
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بر حقوق معلـولين و فرصـت هـاي مسـاوي      هر كدام از آنها. عزم قوي براي پيشرفت در زمينه امور معلولين فراهم آورد
از توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي تاكيـد     در وضعيت زندگي ناشي نسبت به ساير شهروندان و برخورداري از رشد مساوي

  .به عنوان يك رابطه عملكردي بين فرد معلول و محيط تعريف گرديد "معلوليت" براي اولين بار. داشتند

برنامه حركت جهاني براي معلولين در اواسط دهه معلولين  گردهمايي جهاني افراد خبره براي بازبيني و بنيان گذاري (7  
كـه   اين گردهمايي پيشنهاد كرد كه ديدگاه فلسفي بايد به صورتي توسعه يابد. برگزارگرديد كهلمدر است 1987در سال 

   .فلسفه باشد ارجحيت ها درسال آينده مشخص گردد و بايد به رسميت شناختن حقوق معلولين اساس آن
تصاصي بـه منظـور تهيـه    شكل يك كنفرانس اخ در نتيجه، گردهمايي توصيه كرد كه مجمع عمومي، جلسه اي را به (8  

تمامي تبعيض هايي كه براي افراد معلول وجود دارد، تشكيل دهد و تـا   پيش نويس يك كنوانسيون بين المللي جهت رفع
  .امضاء كشورها برسد پايان دهه به

ئه چهل و هشتمين نشست به مجمع عمومي ارا پيش نويس خالصه كنوانسيون توسط كشور ايتاليا تهيه گرديد و در (9  
بهر حال در هـر دو مـورد هـيچ    . نويس تكميلي را به مجمع ارائه داد چهارمين نشست مجمع، سوئد پيش. در چهل . شد

بـه   بر طبق نظر بسياري از نمايندگان اسناد موجـود مربـوط  . بودن چنين كنوانسيوني حاصل نشد توافقي در باره مناسب
   ين مي نمايدحقوق بشر حقوق افراد معلول نيز مثل ساير افراد تضم

  
 

  به سوي قوانين استاندارد  

ـ  (10   اقتصادي سازمان ملل سرانجام دراولين جلسه  در راهنمايي هاي بررسي شده مجمع عمومي و معاونت اجتماعي 
و . كار براي تدوين جزئيات يك سند بين المللـي متفـاوت تمركـز يابـد     ـ مجمع عادي موافقت كرد كه اين1995ـ سال 

گـروه   بود كه معاونت كميته توسعه اجتماعي در سي و دومين جلسه يـك  1995مي  24در 26/1990 طعنامهنتيجه آن، ق
كرد؛ قوانين اسـتاندارد بـراي مسـاوي     كاري از افراد خبره دولتي كه با كمك هاي مردمي حمايت مالي مي شدند را مامور

زديك با آژانس هاي متخصص، ارگان هاي داخـل  را با همكاري ن سازي فرصت هاي كودكان، جوانان و بزرگساالن معلول
  .آنهايي كه درباره معلولين مي باشند، تعريف و تنظيم نمايد ها به خصوص NGO دولتي و

و  1993قوانين را بـراي مطـرح شـدن درسـال      معاونت همچنان ازكميسيون درخواست كرد كه كار تهيه و تنظيم متن  
   . عمومي به پايان برساند جمعتسليم نمودن آن به چهل و هشتمين جلسه م

جلسه مجمع نشان دهنده آن بود كـه حمايـت    نتيجه بحث ها در سومين كميته مجمع عمومي در چهل و چهارمين (11  
  .يكسان سازي فرصت ها براي معلولين وجود دارد وسيعي براي تعريف قوانين استاندارد در راستاي

استاندارد، حمايت تعداد زيادي از نمايندگان را به  اجتماعي، ابتكار قوانيندر سي و دومين جلسه كميسيون توسعه  (12  
گرديد كه در آن كميسيون با تشكيل گروه كاري براي  2/32منجر به قطعنامه  1991 فوريه 20همراه داشت و بحث ها در

هدف و محتويات . نمود معاونت اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل موافقت  26/1990منظور خاص و بر طبق قطعنامه  اين
  .قوانين استاندارد؛ مساوي سازي فرصت ها براي افراد معلول بود

اساس تجارب به دست آمده در دهه معلـولين در   قوانين استاندارد يكسان سازي فرصت ها جهت افراد معلول بر (13  
حقوق بشر ، توافقنامه بين المللي  اسناد بين المللي حقوق بشر شامل اعالميه.گرفت شكل)  1983 -1992( سازمان ملل 

حذف تمامي تبعـيض   اجتماعي، فرهنگي و توافقنامه حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون حقوق
معلول، زمينه ساختار سياسـي و اخالقـي آن قـوانين را     ها بر عليه زنان و همچنين برنامه حركت جهاني در رابطه با افراد

  .تشكيل مي داد

از كشورها به منظور احترام به يـك قـانون بـين     اگر چه قوانين اجباري نيستند؛ ولي وقتي كه توسط تعداد زيادي (14  
به صورت عادي و مرسوم درآيند و همينطور قـوانين نمايـانگر تعهـد سياسـي و      المللي به كارگرفته مي شوند، مي توانند

اصول مهـم   در متن آن. سازي فرصت ها براي افراد معلول مي باشد دولت براي به عمل درآوردن مساوي اخالقي از طرف
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و براي دستيابي به مشاركت كامل و  براي مسئوليت پذيري، عمل و همكاري، موارد مهم و قطعي براي يك زندگي مساوي
هـاي آنهـا   سياست گذاري و حركت براي افراد معلول و سازمان  آن قوانين، پيشنهاد كننده. تساوي درآن ذكر شده است

 مـي  همكاري فني و اقتصادي دولت ها، سازمان ملل و ساير سازمان هاي بين المللي پايه گذاري آنها اصولي را براي. بود

  .كردند

زنان و مرداني كه داراي معلوليت مي باشـند بـه    هدف اين قوانين حصول اطمينان از اين بود كه دختران، پسران، (15  
در هر جامعه اي در دنيـا، هنـوز مـوانعي    . قوانين مساوي سايرين برخوردار باشند ند ازحقوق وعنوان افراد جامعه مي توان

آنـان را در فعاليـت هـاي     دارد كه از اجراي قوانين و آزادي هاي افراد معلول جلوگيري مي نمايد كه مشاركت كامل وجود
افراد . ت مناسب اين موانع را برطرف سازندبا حرك اين مسئوليت دولت هاست كه. اجتماعي با مشكل مواجه ساخته است
يكسـان سـازي   . فعال به عنوان يك شريك در اين روند بر عهده داشـته باشـند   معلول و سازمان هاي آنها، بايد نقشي

ممكن است . دارد افراد معلول به مشاركت عمومي و كوشش بين المللي براي بسيج نيروهاي انساني نياز فرصت ها براي
سالمندان، تهيدستان، كارگران مهاجر، افـراد داراي دو   ه طور مستقيم به برخي از گروه ها مانند زنان، كودكان،نياز باشد ب

كه  به عالوه يك گروه بزرگ آوارگان معلول وجود دارد. اقليت هاي قومي توجه ويژه اي شود يا چند معلوليت، افراد بومي و
   .نيازمند توجه ويژه هستند

  

   درسياست گذاري مرتبط با معلوليتمفاهيم بنيادي   

برنامه حركت جهـاني   "آنها بر اساس مفاهيم  .مفاهيمي كه در ذيل اشاره مي شود از قوانين استخراج شده است (16  
اند؛ برخي ازموارد منعكس كننده توسعه اي هستند كه در طـي دهـه معلـولين در     پايه گذاري شده "در رابطه با معلولين 

  .جام شده استان سازمان ملل

  Disability and Handicap :ناتواني و معلوليت  

عملكردي مختلف است كه در هر جمعيتـي و در   ، به معني گروهي از محدوديت هاي Disability لغت ناتواني (17    
  .هر كشوري در جهان روي مي دهد

اين . طبي يا بيماري ذهني دچار ناتواني شوندهاي  افراد ممكن است با نقايص عملكرد فيزيكي، رواني، حسي يا وضعيت  
  .ممكن است ماهيت دائمي يا موقت داشته باشند اختالالت، وضعيت ها يا بيماري ها

هاي شركت در زندگي اجتماعي در يـك   به معني از دست دادن يا محدوديت فرصت Handicap لغت معلوليت (18  
هدف كـاربري از ايـن   . تعامل فرد داراي ناتواني و محيط او است هاين لغت، توصيف كنند. سطح مساوي با ديگران است

مثـال   بـراي . تمركز بر كمبود درمحيط، و بسياري از فعاليت هاي سازمان يافته در جامعه است لغت تاكيد بر اين مطلب و
  .مي كندهاي مساوي محروم  نبود اطالعات، ارتباطات و تحصيل كه فرد داراي ناتواني را از دستيابي به فرصت

توصيف شده است؛ بايد با توجه به  17و16پاراگراف  همان طور كه در "معلوليت"و  "ناتواني"استفاده از دو لغت  (19  
واكنش تندي در ميـان نماينـدگان سـازمان هـاي معلـولين و       1975طي سال  در. تاريخچه جديد معلوليت بررسي شود

معمـوال بـه صـورت     "معلوليت"و  "ناتواني"لغتات . اين لغات به وجود آمدمعلوليت، بر عليه استفاده از  كارشناسان امور
  .گنگ و نامفهوم به كار رفته است

كمبودهـا را در محـيط اطـراف ناديـده مـي       اين ترمينولوژي نمايانگر يك ديدگاه پزشكي و تشخيصي بود كه نقـص و   
   .گرفت

 ، نـاتواني  Impairment اخـتالل  ن المللـي از سازمان جهاني بهداشت يـك طبقـه بنـدي بـي     1980درسال  (20  

disability و معلوليت handicap ن دقت بيشتر و در عين حال ديدگاه نسبي آن بود را به تصويب رساند كهمبي.  

اين لغات در زمينه . وضوح از همديگر متمايز مي داند طبقه بندي بين المللي سازمان بهداشت جهاني اين سه لغت را به  
سياست گذاري، قانونگذاري، جامعه شناسي، اقتصاد و علوم انسان شناسي بسيار به كار  انبخشي، تحصيلي، آمار،هاي تو

  .رود مي
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بيش از اندازه به  "معلوليت  "بندي در تعريف لغت  برخي ازاستفاده كنندگان از اين لغت اظهار داشته اند كه اين طبقه  
دازه توجه شده است كه تمايز بين وضعيت هاي محيطي يا انتظارات از توانـائي  از ان جنبه پزشكي پرداخته و به فرد بيش

  .فردي به طور مناسب ممكن نيست هاي

سال بعد از انتشار آن بيان شد باعث گرديد كه  12 آن مفهوم و ساير مفاهيمي كه توسط استفاده كنندگان از آن در طي  
   .باشد به ويرايش جديدي در آينده نياز

بحث هاي عمومي كه در دهه معلولين در سازمان  جربه هاي به دست آمده در پايه گذاري برنامه حركت جهاني وت (21  
توسعه درك موضوع معلوليت و ترمينولوژي فعلي و نياز بـه توجـه بـه نيازهـاي      ملل انجام شد، نمايانگر آگاهي عميق در

   .باشد عه ـ مثل موانع مشاركت معلولين ـ ميتوانبخشي و كمك هاي فني ـ و توجه به قصور جام شخصي ـ مثل

  : پيشگيري  

وقوع اختالل فيزيكي، ذهني، روانپزشكي يا حسـي   لغت پيشگيري به معناي فعاليتي است كه هدف آن جلوگيري از (22  
  شگيري ثانويهناتواني يا اختالل عملكردي مي باشد كه توسط نقائص به وجود مي آيد پي يا جلوگيري از) پيشگيري اوليه ( 

، مراقبـت هـاي   ( PHC ) هاي بهداشتي اوليه پيشگيري در عمل ممكن است شامل انواع گوناگوني باشد مثأل مراقبت  
سازي بر عليه بيماري هاي مسري، اقدامات الزم بـراي كنتـرل بيمـاري هـاي      قبل و بعد از زايمان، آموزش تغذيه، ايمن

منظـور   گيري ازحوادث درمحيط هاي مختلف مانند مناسب سازي محيط كـار بـه  ايمني، برنامه براي پيش آندميك، قوانين
آلـودگي محـيط زيسـت و درگيـري هـاي       پيشگيري ازمعلوليت هاي شغلي و بيماري ها، و پيشگيري از معلوليت ناشي از

  .نظامي

   : توانبخشي  

ن فرد معلـول بـراي دسـتيابي و حفـظ     دارد كه هدف آن قادر ساخت لغت توانبخشي به روندي اشاره: توانبخشي (23    
 بنابراين توانبخشي اسباب تغيير زندگي افراد. حسي، ذهني، روانشناسي و اجتماعي است حداكثر سطح عملكرد فيزيكي،

  .معلول را به سوي يك زندگي مستقل تر فراهم مي كند

فت مي نمايد يا نقص و نبود يك عملكرد يا باز يا توانبخشي ممكن است شامل اقداماتي باشد كه عملكرد هايي را توليد  
  .را جبران مي كند

اقـدامات و فعاليـت هـاي گسـترده اي اسـت كـه از        توانبخشي شامل مراقبت هاي اوليه پزشكي نمي شود بلكه شامل  
   .فعاليت هاي هدف دارمثل توانبخشي حرفه اي پيش مي رود توانبخشي پايه و عمومي شروع شده و تا

  : ها برابرسازي فرصت  

هـاي مختلـف اجتمـاعي و محيطـي مثـل       لغت برابرسازي فرصتها به معني روندي است كه در طي آن سيسـتم  (24   
  .تمامي افراد به ويژه معلولين قرارمي گيرد سرويس ها، فعاليت ها، اطالعات و مستندات در دسترس

ت يكسان دارد و اين نيازها مي بايست پايه اهمي اصول حقوق مساوي بر اين داللت مي كند كه نيازهاي هر فردي (25  
منابع مي بايست به صورتي به كارگرفته شود تا اين اطمينان به دسـت آيـد كـه     برنامه ريزي هاي جوامع باشد و تمامي

  . نظرمشاركت داراي فرصت هاي مساوي مي باشد هرفردي از

آنها مي بايست حمايـت هـاي الزم   . خود را دارند يافراد معلول عضو جوامع بوده و حق باقي ماندن درجوامع محل (26  
  .سرويس هاي اجتماعي را كسب نمايد براي تحصيل، سالمتي، اشتغال و ساير

وقتي كه حقوق در حال . مساوي نيز خواهند داشت همانطور كه فرد معلول بايد داراي حقوق مساوي باشد، تكاليف (27  
  .از معلولين را باال ببرد انتظاراتش به دست آمدن هستند؛ جامعه بايد

شود كه افراد معلول مسـئوليت كـاملي در    به عنوان يك قسمت از روند مساوي سازي فرصتها، شرايطي بايد وضع  

   .مقابل سايراعضاء جامعه برعهده گيرند

  : مقدمه  
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ه در قالب همكاري با سازمان سازمان ملل، براي اقدامات مشترك و جداگان دولتها با توجه به تعهد اعضاء تحت منشور    
  .ارتقاء استانداردهاي زندگي، اشتغال كامل، وضعيت پيشرفت و رشد اقتصادي و اجتماعي به منظور

  و ارزش انسان كه در منشور اعالم گرديده است با اذعان به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، عدالت اجتماعي، كرامت  

اعالميه جهاني حقوق بشر، اعالميه حقوق اقتصـادي،   ين المللي حقوق بشر كه دربه خصوص با يادآوري استانداردهاي ب  
  .المللي حقوق مدني و سياسي كه به تصويب رسيده است اجتماعي و فرهنگي، اعالميه بين

شناخته شده در آنها مي بايست بدون تبعيض به صورت  با ذكر اين مطلب كه آن قوانين اعالم مي كند حقوق به رسميت  
  .ساوي به همه افراد داده شودم

ممنوع كرده است و اقدامات خاص بـراي حصـول    با يادآوري كنوانسيون حقوق كودك كه تبعيض بر اساس معلوليت را  
كنوانسيون حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و افراد خانواده آنها كه  اطمينان از حقوق كودكان معلول طلب مي كند و

  .ايتي براي آنان را در جهت جلوگيري از معلوليت تامين مي كنداقدامات حم تا حدي

عليه زنان براي اطمينان ازحقوق دختـران و زنـان    اهداف در كنوانسيون حذف تمامي تبعيض ها بر همچنين با ياد آوري  
  . معلول

اجتماعي، مباني حمايت از افـراد  اعالميه رشد و توسعه  با توجه به اعالميه حقوق معلولين، اعالميه حقوق معلولين ذهني،  
  . مراقبت بهداشت رواني و ساير مواردي كه توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده است با بيماري ذهني و براي بهبود

با توجه ويـژه بـه    ( I LO ) سازمان جهاني كار همچنين با توجه به كنوانسيون هاي مربوطه و توصيه هايي كه توسط  
  . تصويب رسيده است راي افراد معلول بهاشتغال بدون تبعيض ب

 "فرهنگي سازمان ملل متحد و بـه صـورت اختصاصـي    با يادآوري توصيه هاي مربوطه كه توسط بنياد آموزشي، علمي و  
و سـاير   ( UNICEF ) بهداشت جهاني، صـندوق كودكـان سـازمان ملـل     سازمان "اعالميه جهاني آموزش براي همه

  . رديده استگ سازمانهاي مربوطه اعالم

ايجاد شده توسط درگيري هاي نظامي و با تاسف از  با توجه به احترام دولت ها به حفظ محيط و با يادآوري خرابي هاي  
  . كمبود منابع در محدود كردن سالحها

آن معلولين و تعريف مساوي سـازي فرصـت هـا در     با به رسميت شناختن اينكه هدف برنامه حركت جهاني در رابطه با  
افراد جامعه بين الملل و در راستاي دستيابي به قوانين مختلـف بـين المللـي،     نمايانگر آرمان هاي قوي براي اين دسته از

  .عملي و اتحاد بر جسته آنان مي باشد توصيه هاي

و نيازمنـد   برنامه حركت جهاني هنوز معتبر بوده و)  1992-1983(با آگاهي از آن كه هدف دهه معلولين درسازمان ملل   
  .عمليات فوري و ادامه دار مي باشد

گذاري شده كه هم در كشورهاي توسعه يافته و هـم در   با يادآوري اينكه برنامه حركت جهاني بر اساس مفاهيمي بنيان  
اينكه تالش هاي زيادي الزم است تا حقوق معلولين و مشاركت آنان بـه دسـت    كشورهاي صنعتي معتبر است و با قبول

  .آيد

مراقبين، مدافعين و سازمان هاي آنان مي بايست با دولت ها و  وبا تاكيد مجدد بر اينكه افراد معلول، خانواده هاي آنان،  
متاثر مـي   گذاري تمامي اقداماتي كه حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان را در برنامه ريزي و بنيان

  .سازد؛ مشاركت فعال داشته باشند

اختصاصي الزم براي افراد معلول در جهت تساوي  و بر اساس اقدامات 1990/26متعاقب قطعنامه فرهنگي ـ اجتماعي    
   .نظر گرفته شده است با ديگران كه در برنامه حركت جهاني در
  :بصورت اجمالي به ترتيب زير تصويب مي گردد قوانين استاندارد تساوي حقوق معلولين

تجربه كافي ازشرايط و نيازهاي ويژه افـراد معلـول مـي     مي حركتها در زمينه معلوليت نيازمند دانش وتاكيد تما)* الف   
  .باشد
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آن يـك سـاختار اجتمـاعي بـراي همـه در       تاكيد پروسه اي اساس رشد اجتماعي و اقتصادي مي باشـد كـه در  ) * ب   
  .دسترس مي باشد

مثل تشويق مناسب و فعاالنه بـه همكـاري فنـي و     در زمينه معلوليتخالصه نمودن جنبه هاي مهم قوانين اجتماعي ) ج  
  اقتصادي

تساوي فرصت ها الزم است و با توجه بـه اينكـه    تدارك مدل هايي براي پروسه هاي تصميم گيري كه براي حصول) د  
مشـتاقانه بـراي   اين واقعيت كه اين پروسه مي بايست منعكس كننده فهم  سطوح فني و اقتصادي مختلفي وجود دارد و

  .باشد كه در آن اجرا خواهد شد و نيز با توجه به نقش حياتي افراد معلول در آن مفاهيم فرهنگي

دولت ها و ارگانهاي سيستم سازمان ملـل، سـاير    پيشنهاد نمودن مكانيسم هاي ملي براي همكاري نزديك تمامي) هـ   
  .ارگانهاي دولتي و سازمان هاي معلولين

كه درآن دولت ها دستيابي به تسـاوي فرصـت    د نمودن يك طرح تشكيالتي موثر براي نظارت بر پروسه ايپيشنها) و   
  :ها براي معلولين را تعقيب مي كنند

  ( I پيش نيازهاي مشاركت مساوي  

   افزايش دادن آگاهي ها:  1قانون  
  .زها، ظرفيت ها و سهم آنان اقدام نمايندنيا دولت ها بايد به باال بردن آگاهي جامعه نسبت به معلولين، حقوق،  

مسئولين، اطالعات به روز را از طريق برنامه هـا و   دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه صاحب منصبان و ( 1  
. خانواده هاي ايشان، متخصصين در زمينه معلوليـت وعمـوم مـردم مـي رسـانند      سرويس هاي دردسترس، به معلولين،

  . ازطريق قابل دسترس به معلولين برسد اطالعات بايد

افراد معلول اقدام نمايند و خط مشي آن بايد حاوي اين  دولتها مي بايست به اطالع رساني و حمايت از آن در مورد ( 2  
ي تمـام  بنابراين اقداماتي بايد به عمل آيـد تـا  . شهرونداني با حقوق و تكاليف مشابه هستند  پيغام باشد كه افراد معلول

  .موانع بر سر راه مشاركت كامل آنان برداشته شود

. معلولين در رسانه ها به طور مثبتي نشان داده شـود  دولت ها بايد مشوق آن باشند كه تصوير به نمايش گذاشته از (3  
  .مورد طرف مشورت قرارگيرند سازمان هاي معلولين بايد در اين

اجتماعي در برگيرنده تمامي جنبـه هـاي اساسـي     ه برنامه هاي آموزشدولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند ك (4  
   .مشاركت و تساوي كامل معلولين مي باشد

به برنامه هاي آموزشي و اجتماعي مرتبط با معلوليـت   دولت ها مي بايست معلولين، خانواده ها و سازمانهاي آنان را (5  
   .دعوت نمايند

معلوليت را درتمامي فعاليـت هايشـان در نظـر     را تشويق كنند كه موضوعاتدولت ها مي بايست بخش خصوصي  (6  
   .داشته باشند

معلول درباره حقوق و ظرفيـت هايشـان شـروع و     دولت ها مي بايست برنامه هايي را با هدف افزايش آگاهي افراد (7  
يدن بـه امتيـازات و فرصـت هـاي در     معلولين موجب كمك به آنها براي رس افزايش اتكا به خود و تقويت. حمايت نمايند

  .دسترس خواهد شد

. معلول در برنامه هاي توانبخشي وجود داشته باشد بايد افزايش آگاهي به عنوان يك قسمت مهم از تحصيل كودكان(8  
همديگر در افزايش اين آگاهي در فعاليت هايشان درسازمان هاي خودشـان كمـك    كودكان معلول همچنين مي توانند به

  .دكنن

درسي دوره هاي تربيت معلم و دوره هـاي آموزشـي    افزايش آگاهي بايد جزئي از تحصيالت همه كودكان و از مواد ( 9  
  .همه افراد حرفه اي باشد

  : پزشكي مراقبت : 2 قانون  

  .براي افراد معلول وجود دارد دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه مراقبت هاي پزشكي مؤثر  
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تيم هاي مختلف، متشـكل از متخصصـان بـراي     دولتها مي بايست به سمت تهيه برنامه هايي پيش روند كه توسط (1  
اين مسئله مي تواند از معلوليت پيشگيري كند و آن را كـاهش  . شود تشخيص زودرس، ارزيابي و درمان نقايص اجرا مي

ازمشاركت سـازمان   ين و خانواده هاي آنان درسطح فردي واين برنامه ها بايد ازمشاركت كامل معلول .دهد يا حذف نمايد
  .هاي معلولين درسطح برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي استفاده كند

هايي مثل تشخيص زودرس نقـايص و بيمـاري    درجوامع محلي كارگران مي بايست آموزش داده شوند كه در زمينه (2  
  . مشاركت داشته باشند مناسب ها كمك اوليه و ارجاع موارد به سرويس هاي

نونهاالن و كودكان از مراقبـت هـاي پزشـكي     دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول به خصوص (3  
  .سيستم برخوردارند مشابه ساير افراد در همان جامعه و در همان

به صورت مناسب آموزش ديده اند و پيراپزشكي  دولتها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه تمامي پرسنل پزشكي و (4  
  معلولين بوده و به متد و نيز تكنولوژي مربوطه دسترسي دارند داراي تجهيزات كافي براي ارائه خدمات به

پيراپزشكي و ساير كاركنان به صورت مناسب آمـوزش   دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه كادر پزشكي و (5  
ايـن  . توصيه هاي اشتباه نمي دهند تا انتخاب ها را براي كودكـان خـود محـدود كننـد     دينديده اند به صورتي كه به وال

  .قراربگيرند بايد به صورت يك پروسه متحد باشد و بايد بر اساس آخرين اطالعات، در دسترس آموزش

ـ      دولت ها بايد اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول از درمـان  (6   ت بـراي حفـظ   متعـارف و داروهـايي كـه ممكـن اس
  .عملكردشان نياز باشد؛ برخوردار هستند

  : توانبخشي قانون 3 : قانون  

رسيدن و حفظ حـداكثر سـطح اسـتقالل و عملكـرد      دولت ها بايد از تدارك سرويس هاي توانبخشي افراد معلول براي  
  .ايشان اطمينان حاصل نمايند

اين برنامه ها بايـد برمبنـاي   . معلولين توسعه دهند همه گروه هاي دولت ها بايد برنامه هاي توانبخشي ملي را براي (1  
  .مبناي اصول مشاركت كامل و تساوي پايه ريزي شود نيازهاي اختصاصي افراد معلول و بر

قبيل آموزش مهارت هاي پايه يا جبران عملكرد مختل  اين برنامه ها مي بايست شامل طيف گسترده فعاليت هايي از (2  
ممكن  خانواده هاي آنان و افزايش اتكا به خود و سرويس هاي ارزيابي و راهنمايي باشد كه شاوره با معلولين وشده يا م

  .است به آن نياز باشد

  . نيازمند توانبخشي ؛ بايد به آن دسترسي داشته باشند تمام معلولين خواه با معلوليت شديد يا معلوليت چند گانه (3  

ريزي و سازماندهي سرويس هاي توانبخشي مـرتبط بـه    واده هاي آنها بايد قادر باشند در برنامهافراد معلول و خان (4  
    .آنها شركت داشته باشند

فرد معلول زندگي مي كند وجود داشته باشـد،   تمامي سرويس هاي توانبخشي بايد در جوامع محلي، يعني جايي كه (5  
اف آموزشي مشخص، دوره هاي توانبخشي با محـدوديت زمـاني ممكـن    اهد به هر حال در بعضي مواقع، براي رسيدن به

    .جايي كه مناسب باشد؛ سازمان دهي شود است به شكل اقامتي در

بطور مثـال بـه   . برنامه هاي توانبخشي مشاركت نمايند افراد معلول و خانواده هاي آنها مي بايست تشويق شوند در (6  
    .مشاور عنوان يك معلم دوره ديده، مربي يا

توانبخشي به مجرب بودن سازمان هاي معلـولين توجـه    دولت ها بايد در هنگام برنامه ريزي و ارزيابي برنامه هاي (7  
    .كنند

  حمايتي سرويس هاي : 4قانون   

ن در براي معلولين، براي افزايش استقالل آنا دولت ها بايد از توسعه و تدارك سرويس هاي حمايتي مثل وسايل كمكي  
  .اطمينان حاصل كنند زندگي روزانه و محقق شدن حقوق آنان

سرويس هاي ترجمه با توجه بـه نـوع نيـاز     دولت ها بايد از تدارك وسايل كمكي و تجهيزات، كمك هاي شخصي، (1  
  .فرصت ها اطمينان حاصل كنند معلولين به عنوان اقدامات مهم جهت حصول تساوي
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وسايل كمكي و تجهيزات و اطالع رساني درمورد  ه، توليد، پخش سرويس هاي مرتبط بادولت ها مي بايست توسع (2  
  .آنان را حمايت كرده و توسعه دهند

در دسـترس اسـتفاده شـود و در كشـورهايي كـه       براي حصول به اين امر به طور كلي بايد از آموزش هاي تكنيكي (3  
بايد حداكثر استفاده در جهت بهبـود اسـتانداردها، تجهيـزات و    باشد،  تكنولوژي صنعتي در سطح بااليي در دسترس مي

محلـي   اين مسئله اهميت دارد كه توسعه و توليـد وسـايل ارزان و سـاده كـه ازمـواد و تسـهيالت       وسايل به عمل آيد و
  .ندتوليد اين وسايل شركت كن افراد معلول خودشان مي توانند در. درصورت امكان استفاده مي نمايند، تقويت گردد

براي دسترسي به نوع مناسب و از نظر اقتصادي  دولت ها مي بايست حق تمامي معلولين نيازمند به وسايل كمكي را (4  
است به آن معني باشد كه وسايل و تجهيـزات كمكـي مـي بايسـت بـه       اين ممكن. در دسترس را به رسميت بشناسند

  .معلولين يا خانواده آنان بتوانند آن را تهيه نمايند ارزان عرضه گردد به صورتي كه صورت رايگان يا با قيمت

و لوازم كمكي نيازهاي پسـران و دختـران در    دولت ها مي بايست در برنامه هاي توانبخشي براي تدارك تجهيزات (5  
  .لوازم با سن آنها را درنظر بگيرند مورد طراحي، طول كاركرد و تناسب تجهيزات و

ارتباطي را به خصوص براي افراد با معلوليت  يه و توسعه برنامه هاي كمكي و سرويس هايدولت ها مي بايست ته (6  
اين برنامه ها سطح مشاركت معلولين را در زندگي روزمره در خانـه،  . نمايند هاي شديد و معلوليت هاي چند گانه حمايت

   .مدرسه و در زمان اوقات فراغت افزايش مي دهند در محل كار،

استفاده كننده يك تاثير قطعي بر نوع برنامـه   هاي كمكي شخصي بايد به نحوي طراحي شود كه افراد معلول برنامه (7  
  . اي كه ارائه مي شود داشته باشند

  ( II مناطق هدف براي تساوي فرصت ها   

   : دردسترس بودن 5قانون   
دولت ها بايد بـراي  . ي ابعاد جامعه دريابندتمام دولت ها مي بايست اهميت كلي دسترسي به فرصت هاي مساوي را در  

  :افراد معلول از هرنوع كه باشند

  .امكان پذير مي سازد اعالم نمايد برنامه هايي كه دسترسي به محيط فيزيكي را) الف  

    .متعهد به تدارك دسترسي به اطالعات و ارتباطات شوند) ب   

   دسترسي به محيط هاي فيزيكي) الف  

  .موانع مشاركت معلول در محيط فيزيكي شود ها مي بايست اقداماتي را شروع كنند كه موجب برداشتندولت (1  

رسانده و وضع نمايند تا اطمينان حاصـل شـود كـه     اين اقدامات مي بايست استانداردها و خطوط راهنما را به تصويب  
مي و ساير سرويس هاي مسافرتي، خيابان ها ها، سرويس هاي حمل و نقل عمو درمناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان

  .هاي خارج ازخانه دسترسي به وجود آمده است و ساير محيط

هـا و سـاير افـراد متخصـص درگيـر در طراحـي و        دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند كه معماران، طراحان سازه (2  
  .ن معلوليت و دسترس سازي را دارنداطالعات كافي در مورد قواني پيكربندي محيط هاي فيزيكي؛ دسترسي به

  .ابتداي طراحي باشد نياز به دسترس سازي مي بايست مشمول ساختار محيط فيزيكي از (3  

دسترس سازي در حال توسـعه و گسـترش مـي     سازمان هاي معلولين مي بايست هنگامي كه استانداردها و عرف (4  
مچنين به صورت منطقه اي از ابتداي مرحله طراحي ساختار پروژه هاي ه آنها مي بايست. باشد؛ مورد مشاوره قرار گيرند

  .داشته باشند تا اطمينان حاصل شود كه حداكثر دسترس سازي فراهم آمده است عمومي، دخالت

    اطالعات و ارتباطات دسترسي به ( ب  

كامل به تشخيص، حقوق و سرويس هـا   بايد دسترسي افراد معلول و در جايي كه الزم باشد خانواده و حاميان آنان (5  
  .را داشته باشند با برنامه هاي در دسترس در تمامي سطوح

هـاي اطالعـاتي و مسـتندات در دسـترس را      دولت ها مي بايست استراتژي هاي مربوط به سازمان دهي سرويس (6  
  .براي همه گروه هاي معلول توسعه دهند
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ارائه مي شـود، پرينـت هـائي كـه در فونـت       سرويس هائي كه بر روي كاستمي بايست براي افراد معلول خط بريل،   
و قابل دسترس تهيه گردد تا اطالعات و مسـتندات بـراي افـراد بـا      بزرگتر چاپ مي شود و ساير تكنولوژي هاي مناسب

  .اختالل ديد ثبت گردد

گفتاري براي افراد با اختالل شنوائي يا  اطالعات به طور ساده، مي بايست تكنولوژي هايي استفاده شود كه دسترسي به  
  .اختالل دركي فراهم شود

  .در خانواده و جوامع آنان توجه الزم به عمل آيد مي بايست به استفاده از زبان اشاره در تحصيل كودكان ناشنوا، (7  

  .وجه الزم مبذول گرددافراد ناشنوا و سايرين ت همچنين مي بايست ترجمه همزمان زبان اشاره، براي ارتباط دادن  

  .گردد به افراد با ساير معلوليت ها نيز مي بايست توجه الزم اعمال (8  

روزنامه ها را ترغيب كنند تا آنها سعي نمايند ايـن گونـه    دولت ها مي بايست رسانه ها به ويژه راديو و تلويزيون و (9  
  .درآيند سرويس ها به صورت قابل دسترس

سيستم هاي خدماتي آنان كه بـه عمـوم مـردم     بايست اطمينان حاصل كنند كه اطالعات رايانه اي ودولت ها مي  (10  
  .عرضه مي شود به افراد معلول نيز عرضه گردد

اطالعاتي با سازمان هاي معلولين مشـاوره   مي بايست در زمان توسعه براي در دسترس در آوردن سرويس هاي (11  
  .گردد

  تحصيالت :6قانون   

راهنمـائي، دبيرسـتان بـراي كودكـان، جوانـان و       دولت ها مي بايست اصول تساوي فرصت هـاي تحصـيلي ابتـدائي،     
  .بشناسد بزرگساالن معلول را به طور كامل به رسميت

  .ابعاد سيستم آموزشي وجود دارد آنها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه تحصيالت معلولين در تمام  

به طوري كه يـك  . كامل تنظيم و سازماندهي نمايند وظفند تا تحصيالت افراد معلول را به صورتمسئوالن آموزش م (1  
  .تحصيالت ملي توسعه؛ برنامه تحصيلي و سازمان مدارس باشند واحد جدا نشدني از برنامه ريزي

دسترسي بـه  . موارد سرويس ها مناسب باشد پيش نياز تحصيالت در مدارس اصلي، سرويس هاي ترجمه و ساير (2  
  .كردن نيازهاي افراد با معلوليت هاي مختلف طراحي و تهيه گردد سرويس هاي مناسب و سهل الوصول براي برطرف

روند تحصيالت در تمامي سطوح دخالت داشـته   مي بايست در گروه هاي متشكل از والدين و سازمان هاي معلولين (3  
   .باشند

براي دختران و پسران با تمامي انواع معلوليت  يالت اجباري مي باشد؛ تحصيالتمي بايست در دولت هايي كه تحص (4  
   .ديده شود ها از جمله معلوليت هاي شديد تدارك

  :مي بايست به افراد زير بصورت اختصاصي توجه گردد (5  

  الف ـ كودكان معلول خيلي كم سن  

  ب ـ كودكان معلول پيش دبستاني  

  علوليت به ويژه زنانج ـ بزرگساالن با م  

  :معلول در تحصيالت اصلي دولت ها مي بايست براي تهيه و تمركز تداركات براي افراد (6  

درك درستي در سطح مدرسه و در خـارج از مدرسـه    أ ـ قوانين دولتي واضح؛ وضع نمايند و آن را به رسميت شناخته و   
  .داشته باشند

  .الزم را داشته باشند تحصيلي، انطباق و انعطاف پذيريب ـ ترتيبي اتخاذ كنند كه برنامه   

  .معلمين را حمايت نمايند ج ـ داراي موارد كيفي، برنامه مداوم آموزش معلمين باشند و  

بايستي به عنوان يك راه حل تكميلي در تحصيالت  و با برنامه هاي جامعه نگر مي) يكپارچه ( به تحصيالت مختلط  (7  
  .ريسته شودافراد معلول نگ
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توسعه منابع ايشان براي تدارك تحصـيالت افـراد    برنامه هاي ملي جامعه نگر مي بايست جوامع را به استفاده، رشد و  
  .معلول ترغيب نمايند

نيازهـاي افـراد معلـول نيسـت، تحصـيالت       مي بايست در حالت هائي كه سيستم مدرسه عمومي هنوز پاسخگوي (8  
تحصيالت آماده نمودن دانش آموزان براي استفاده از مدارس عمومي  مي بايست هدف اين. شوداستثنايي در نظر گرفته 

  .باشد

اهدافي مثل تحصـيالت عمـومي بـوده و بايـد بـه       كيفيت اين گونه تحصيالت مي بايست منعكس كننده استانداردها و  
  .صورت نزديكي با آن در ارتباط باشد

  .مساوي و مشابه افراد غير معلول را داشته باشند ول مي بايست از منابع مالي سهمدر حداقل شرايط دانش آموزان معل  

استثنائي را با تحصيالت عادي به عنوان هدف مـد   دولتها مي بايست يكپارچه نمودن تدريجي سرويس هاي تحصيالت  
  .نظر داشته باشند

براي گروهي از دانـش آمـوزان معلـول بـه      " ئيتحصيالت استثنا "الزم به توضيح است؛ ممكن است در برخي موارد   
  .عنوان بهترين روش تحصيل شناخته شود

تحصيالت آنان ممكـن اسـت در    "ناشنوا ـ نابينا   " و "ناشنوا  "با توجه به نيازهاي ارتباطي اختصاصي براي افراد  (9  
  .عادي انجام شودكالس هاي استثنايي تشكيل شده در مدارس  مدارس متشكل از معلولين مشابه و يا

حساس فرهنگـي كـه منجـر بـه مهـارت هـاي        در مرحله ابتدايي نياز است كه به طور اختصاصي به رهنمون هاي هاي  
  .شود توجه ويژه اي شود ارتباطي و استقالل حداكثر براي افراد معلول مي

    اشتغال :7قانون   

به خصوص در زمينه  ".حقوق خود را به دست آورند شوند تا معلولين بايد تقويت "دولت ها مي بايست اين اصل را كه   
  .اشتغال به رسميت بشناسند

تبعيض آميز باشد و نبايد مانعي در راه اشتغال آنان بـه   قوانين و مقررات در زمينه اشتغال نبايد در مورد افراد معلول (1  
    .وجود آورد

اين حمايـت فعـال مـي    . آزاد را حمايت نمايند معلول به اشتغالدولت ها مي بايست به صورت فعال پيوستن افراد  (2  
تمهيداتي همچون سهميه هاي تشويقي يـا اسـتخدام تشـويقي، وام و يـا      تواند از طرق مختلف مانند آموزش حرفه اي،

سـاير   هاي كوچك، معاهدات اختصاصي يا حق ارجحيت توليد، امتيازات مالياتي، قبول قـرارداد يـا   اعتبارات براي كارگاه
  .حمايت هاي فني و اختصاصي براي اجرائي كردن اشتغال افراد معلول انجام شود

  .قابل قبولي براي اشتغال افراد معلول داشته باشند دولت ها همچنين مي بايست كارفرمايان را تشويق كنند برنامه هاي  

  :برنامه ها و حركت دولت ها بايد شامل موارد زير باشد (3  

به صورتي كه در دسترس معلـولين بـا معلوليـت     داماتي در جهت طراحي و اجراي كارگاه ها و تعهدات شغلي،الف ـ اق   
  .هاي مختلف باشد

ابزار و تجهيزات كمكي و اقداماتي در جهت تسـريع   ب ـ حمايت كردن از تكنولوژي هاي جديد و توسعه توليد وسايل،   
  .براي داشتن شغل و تداوم آن ساختن آنان عرضه آنان به افراد معلول و قادر

  .آموزشي شخصي و سرويس هاي زبان اشاره ج ـ تدارك، برقراري و حمايت مناسب از مواردي مثل وسايل كمك  

از آنان را به صورتي انجام دهند كـه عقايـد    دولت ها مي بايست احترام به افزايش سطح اطالعات مردم و حمايت (4  
    .بين برود اد معلول ازمنفي و متعصبانه در مورد افر

 .دولتي، متناسب با ظرفيت هايشان ايجاد كند دولت ها مي بايست فرصت هاي شغلي براي افراد معلول را در بخش (5  
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همكاري كنند تا اطمينان حاصل شود كه قـوانين   دولت ها، سازمان هاي كارگري و كارفرمايان مي بايست با يكديگر(6  
كارمزد و اقدامات بهبود شرايط محيط كاري بـراي پيشـگيري از صـدمات و     وي، شرايط استخدام،استخدام و ارتقا مسا

    .باشد اقدامات براي توانبخشي افرادي كه صدمات مزمن ناشي از كار داشته اند؛ فراهم شده بيماري ها و

زها براي افراد معلول بايد برطرف شـود  نيا. كار باشد هميشه بايد هدف براي افراد معلول ايجاد اشتغال در بازار آزاد (7  
همچنين واحد هاي كوچك يا حمايت شده و تحت پوشش، يك جايگزين مناسب بشـمار  . كنند تا بتواند در بازار آزاد، كار

  .رود مي

تأثير در برآوردن فرصت هـاي شـغلي بـراي معلـولين و      ارزيابي كيفيت اين گونه برنامه ها از نظر تناسب آنها و ميزان  
    .است جذب آنها در بازار كار بسيار مهم

آموزشي و استثنايي در بخش خصوصي و غير دولتي جـذب   اقداماتي بايد اتخاذ شود كه افراد معلول در برنامه هاي (8  
  .شوند

بط با هاي معلولين در رابطه با تمامي اقدامات مرت دولت ها، سازمان هاي كارگري، كارفرمايان مي بايست با سازمان (9  
غير ثابت، نيمه وقت، كار مشترك، خود اشتغالي و مراقبـت بـراي افـراد معلـول      آموزش و اشتغال آنان مثل ساعت كاري

  .كنند همكاري

   ثبات درآمد و امنيت اجتماعي:  8قانون   

   .مسئول هستند دولتها براي استقرار امنيت اجتماعي و ثبات درآمد افراد معلول  
كافي براي افراد معلول كه با توجه به معلوليت  يست اطمينان حاصل نمايند كه حمايت در جهت درآمددولت ها مي با (1  

درآمدشان را از دست داده يا با كاهش درآمد مواجه شده اند يا از فرصت هـاي شـغلي    يا فاكتورهاي وابسته به معلوليت،
  .زده شده اند؛ وجود دارد كنار

مخارجي كه به فرد معلول و خانواده وي، به علت وجود  مايند كه استقرار اين حمايت ها بادولت ها بايد اطمينان حاصل ن  
   .داشته باشد معلوليت تحميل مي گردد؛ همخواني

كه امنيت اجتماعي، بيمه همگاني و ساير برنامه  دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه در كشورها، در جايي (2  
توسعه براي عموم مردم است ؛ اين سيستم ها معلولين را كنار نگذاشـته و تبعـيض    يا در حالهاي بهزيستي وجود دارد 

   .نيستند آميز

مسئوليت مراقبت از فرد معلـول را بـر عهـده دارنـد از      دولت ها همچنين مي بايست اطمينان نمايند كه افرادي كه (3  
  .برخوردار مي باشند امنيت اجتماعي و حمايت درآمدي

اين سيسـتم  . كاري و درآمدي فرد معلول باشد سيستم امنيت اجتماعي مي بايست داراي انگيزه ترميم ظرفيت هاي (4  
   .آموزش حرفه اي را در سازمان ها تقويت كرده و آن را انتشار دهند ها مي بايست توسعه و سرمايه گذاري در امر

افراد معلول كه در جهت بـه دسـت آوردن يـا     را براي همچنين برنامه هاي امنيت اجتماعي مي بايست مشوق هايي (5  
    .كار هستند؛ تدارك ببينند بازگردانيدن درآمد اجتماعي اشان به دنبال

باشد و فرد معلول اميدي به پيـدا كـردن كـار نداشـته      پشتيباني مالي بايد تا زمانيكه شرايط معلول كننده فرد باقي (6  
بايد زماني كم و خاتمه داده شود كه فرد معلول درآمـد كـافي و مطمـئن كسـب كـرده       اين حمايت فقط. باشد؛ ادامه يابد

   .باشد
توسط بخش خصوصـي تـأمين مـي شـود؛      دولت ها مي بايست در كشورهايي كه امنيت اجتماعي در سطح وسيع، (7  

يقي براي فعاليت هـاي  ترغيب كنند كه اقدامات خودياري و تشو گروههاي محلي، سازمان هاي بهزيستي و خانواده ها را
   .اشتغال براي افراد معلول تدارك ببينند اشتغالزا و وابسته به
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   زندگي خانوادگي و كرامت فردي: 9قانون   

آنها بايد حق كرامت فـردي را تقويـت نماينـد و    . نمايند دولت ها بايد شركت فرد معلول را در زندگي خانوادگي تقويت  
 در مورد روابط جنسي، ازدواج و نگهداري از فرزندان در مورد آنان تبعيض قائـل نشـده   وناطمينان حاصل نمايند كه قان

  .است

دولت ها مي بايست مشاركت در امر مشاوره خانواده را  .افراد معلول مي بايست بتوانند با خانواده اشان زندگي كنند (1  
  .يب نمايندمعلوليت و اثرات آن بر خانواده ترغ در مقياس مناسب با توجه به

دولـت هـا   . افراد معلول مي باشند؛ قرار بگيرند سرويس هاي نگهداري مي بايست در دسترس خانواده هايي كه داراي  
افرادي كه مي خواهند از كودك يا فرد بزرگسال معلول مراقبت كنند و يـا او را بـه    مي بايست موانع غير ضروري را براي

   .خواندگي قبول كنند؛ بردارند فرزند
بـا توجـه بـه    . و تجربه داشتن فرزند نهي شـوند  افراد داراي معلوليت نبايد از داشتن تجارب جنسي، روابط جنسي (2  

دولـت هـا مـي بايسـت     . در رابطه با ازدواج و تشكيل خانواده تجربه نماينـد  اينكه افراد معلول ممكن است مشكالتي را
  .مشاوره در دسترس را تدارك ببينند سرويس هاي

همچنين بـه اطالعـات در   . دسترسي داشته باشند افراد معلول مي بايست به اندازه ديگران به روش هاي كنترل مواليد  
    .زمينه عملكرد جنسي، دسترسي داشته باشند

در مورد تدابير ايمني بر عليه سوءاسـتفاده جنسـي يـا     افراد معلول و خانواده هاي آنها نياز دارند كه به صورت كامل (3  
 به خصوص افراد معلول مستعد هستند كه در خانواده، جامعه يا انستيتوها مورد سوء .سوء استفاده هاي ديگر مطلع باشند

استفاده، تشخيص دادن آن وقتي كه بـه   استفاده قرار بگيرند و الزم است كه در رابطه با چگونگي پرهيز از مواجه با سوء
    .الزم را كسب كرده باشند موزشوقوع مي پيوندد و گزارش اين گونه موارد آ

   فرهنگ: 10قانون   

هاي فرهنگي براساس يك مبناي مسـاوي شـركت    دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول در فعاليت  
    .دارند

قيت، ظرفيـت  فعاليت هاي فرهنگي براي استفاده از خال دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول در (1  
سود شخصي خودشان بلكه براي غني ساختن جامعه خود چه در مناطق شهري و چـه   هاي هنري و ذهني و نه تنها براي

رقـص، موزيـك،    به عنوان مثال اين گونه فعاليـت هـا شـامل   . روستايي داراي فرصت هاي مساوي مي باشند در مناطق
كشورهاي در حال توسعه مي بايسـت بـر    به خصوص در. استادبيات، تئاتر، هنرهاي تجسمي، نقاشي و مجسمه سازي 

   .نقالي و داستان خواني تأكيد كرد انواع هنرهاي معاصر و سنتي مثل خيمه شب بازي،

سرويس هاي فرهنگـي مثـل تئـاتر، مـوزه هـا،       دولت ها مي بايست دستيابي و در دسترس بودن محل هاي اجراي(2  
   .تقويت كنند معلول سينماها و كتابخانه ها را به افراد

دسترسي معلوالن به توليدات ادبـي، فـيلم هـا،     دولت ها مي بايست رشد و توسعه و چيدمان فني و تخصصي براي (3  
    .فراهم آورند... تئاتر ها و 

 

   تفريحات و ورزش: 11قانون   

ترسي مساوي به تفريحات و ورزش افراد معلول دس دولت ها مي بايست اقداماتي اتخاذ كنند تا اطمينان حاصل شود كه  
    .ها را دارند

تفريحي و ورزشي و همچنين هتل ها، سـواحل، ميـادين    دولت ها مي بايست اقداماتي را اتخاذ نمايند تا مكان هاي (1  
  .معلول در دسترس باشد مسابقه، استاديوم ها براي افراد

تفريحي ـ ورزشـي مثـل پـروژه هـاي افـزايش در        امه هاياين اقدامات مي بايست شامل حمايت از افرادي كه در برن  
   .اطالع رساني دخيل هستند؛ باشد دسترس بودن و شركت در برنامه هاي آموزشي و
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داوطلبين و ساير افراد سازمان دهنده فعاليـت هـاي    مسئولين صنعت توريسم، آژانس هاي مسافرتي، سازمان هاي (2  
اي خود را به همه افراد از جمله افراد معلول كـه داراي نيازهـاي خـاص مـي     ه تفريحي يا مسافرتي مي بايست سرويس

  .آموزش مناسب مي بايست براي تسهيل اين روند به كار گرفته شود. كنند باشند؛ عرضه

    مذهب :12قانون   

مع اشان مـي  افراد معلول در زندگي ديني جوا حكومت ها مي بايست اقداماتي را حمايت كنند كه موجب حضور مساوي  
  .شود

را براي حذف تبعـيض و در دسـترس درآوردن    دولت ها مي بايست ضمن مشاوره با صاحب منصبان ديني اقداماتي (1  
   دهند فعاليت هاي مذهبي براي افراد معلول انجام

ترغيـب و  در سازمان ها و مؤسسات مـذهبي را   دولت ها مي بايست اطالع رساني در موضوعات مربوط به معلوليت (2  
ديني را ترغيب نمانيد كه اطالعات در مورد قوانين معلوليت را در برنامه  دولت ها مي بايست صاحب منصبان. تشويق كنند
   .همچنين آموزش هاي ديني وارد نمايند هاي ديني و

  .معلوليت حسي حمايت نمايند آنها مي بايست دسترسي به ادبيات ديني را براي افراد با (3  

سازي حضور معلولين در فعاليت هاي مذهبي  لت ها يا سازمان هاي مذهبي مي بايست وقتي كه اقدامات يكساندو (4  
    .مشاوره نمايند در حال توسعه مي باشد با سازمان هاي معلولين

 ( III  اقدامات اجرائي   

   اطالعات و تحقيق: 13قانون   

اطالعات در زمينه وضعيت زندگي افراد معلول داشته  وري و انتشاردولت ها مي بايست حداكثر مسئوليت را براي جمع آ  
جنبه هاي معلوليت از جمله موانعي كه زندگي يك معلوالن را تحت تأثير قـرار مـي    باشند و تحقيقات جامعي را در تمامي

   .سازماندهي كنند دهد؛
عات به وضعيت زندگي افراد معلول را جمـع  اطال دولت ها مي بايست در فواصل منظم، آمار وابسته به جنس و ساير (1  

تواند در سرشمارهاي ملي، مطالعات خانگي منظور شده يا در همكاري نزديـك   اين جمع آوري اطالعات مي. آوري نمايند
  .ها، انستيتوهاي تحقيقاتي و سازمان هاي معلولين در نظر قرار بگيرد با دانشگاه

   .و سرويس و ميزان استفاده از آنها باشد ؤاالتي در زمينه برنامه هااين جمع آوري اطالعات مي بايست شامل س  
معلوليت كه تمام آمار سـرويس هـا و برنامـه هـاي در      كشورها مي بايست استقرار يك بانك اطالعاتي را در زمينه (2  

  .معلولين را شامل مي شود؛ مد نظر قرار دهند دسترس و همچنين گروه هاي مختلف

   .در نظر قراردهند ت نياز به حفظ مسائل خصوصي افراد و حرمت شان را نيزآنها مي بايس  
اقتصادي و اجتماعي كه زندگي معلولين و خانواده هاي  دولت ها مي بايست برنامه هاي تحقيقاتي در زمينه مشاركت (3  

 ل مطالعه به روي علل انواع واين گونه تحقيقات مي بايست شام. پايه ريزي و حمايت كنند آنها را تحت تأثير قرار دهد،

توسعه و ارزيابي سرويس ها و  شيوع معلوليت ها و ميزان دردسترس بودن و سودمند بودن برنامه هاي موجود و نياز براي
   .اقدامات حمايتي باشد

موده و با همكاري سازمان هاي معلولين تدوين ن دولت ها مي بايست ترمينولوژي و چارچوب هدايت مطالعات ملي را (4  
   .توسعه دهند

براي اجراي چنين . و تحقيقات را تسهيل نمايند دولت ها مي بايست حضور معلولين دراين گونه جمع آوري اطالعات (5  
   .كارگيري معلولين واجد شرايط را تشويق نمايند تحقيقاتي دولت ها بايد اختصاصاً به

   .آمده حمايت نمايند رب به دستدولت ها بايد از تبادل يافته هاي تحقيقاتي و تجا (6  
زمينه معلولين در تمامي سطوح سياسي و مـديريتي   دولت ها مي بايست اقداماتي را اتخاذ كنند كه اطالع رساني در (7  

   .ملي، منطقه اي و محلي به عمل آيد
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  سياستگذاري و برنامه ريزي :14قانون   

سياستگذاري و برنامه ريزي ملي مـرتبط بـه جنبـه هـاي      مي مراحلدولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه در تما  
   .مختلف معلولين منظور شده است

ملي وضع نموده و عمل به آن را در سطوح منطقه اي  دولت ها مي بايست برنامه كافي را براي افراد معلول در سطح (1  
   .و محلي حمايت و پشتيباني نمايند

هاي مربوط به برنامه ها و طرح هاي معلـولين   هاي معلولين را در تمامي تصميم گيريدولت ها مي بايست سازمان  (2  
   .را متأثر مي سازند؛ دخيل نمايد يا آنهائي كه وضعيت اقتصادي اجتماعي آنها

شود و نبايد به صورت جداگانـه اي   0توسعه ملي منظور نيازها و دغدغه هاي افراد معلول مي بايست در برنامه هاي (3  
   .ر دستور كار قرار بگيرندد

. نداشـتن مسـئوليت بـراي ديگـران نخواهـد بـود       در نهايت مسئوليت دولت ها براي وضعيت افراد معلول به معني (4  
اطالعاتي در جامعه مي بايست ترغيب شود تـا مسـئوليت الزم را جهـت     هركس در خدمت هر سرويس فعاليت و برنامه

   .اي معلولين تقبل نمايدبرنامه ها بر قابل دسترس كردن اين
  .براي افراد معلول را رواج دهند دولت ها مي بايست توسعه جوامع و برنامه ها و اقدامات محلي (5  

ليست ها و تـدارك برنامـه هـاي آموزشـي بـراي       يك راه انجام دادن اين كار مي تواند تدوين دستور العمل ها يا چك  
   .پرسنل محلي باشد

   ذاريقانونگ: 15قانون   

كه اهداف مشاركت و تساوي افراد معلول را تحقـق   دولت ها مسئول به وجود آوردن اصول قانوني براي اقداماتي هستند  
   .ببخشد
دولت . شامل حقوق و تكاليف افراد معلول نيز باشد قانونگذاري ملي متضمن حقوق و تكاليف شهروندان است و بايد (1  

 قادر سازند تا حقوق خود را شامل حقوق انساني، حقوق مدني، حقوق سياسي و مشابه با اها ملزم هستند كه افراد معلول ر

  .ساير شهروندان به دست آورند

توسعه قانونگذاري مربوط به حقوق معلولين و نيز  دولت ها ميبايست اطمينان حاصل نمايند كه سازمان هاي معلولين در  
   .باشند ارزيابي مداوم آن قانون ها دخيل مي

زندگي معلولين را مورد تأثير قرار داده باشـد   يك حركت قانونگذاري ممكن است براي حذف شرايطي نامطلوبي كه (2  
  .نياز باشد مثل اذيت و آزار و قرباني شدن؛ مورد

موارد قانونگذاري ملي مي بايست تحريم مناسب بر عليه  .هر اقدام تبعيض آميز بر عليه افراد معلول مي بايد حذف شود  
   .اعمال كند نقص اصول مخالفت با تبعيض را

  .تظاهر پيدا كند قانونگذار ملي در رابطه با افراد معلول ممكن است به دو صورت (3  

. باشد يا به صورت اختصاصي تهيه شـده باشـد   حقوق و تكاليف آنان ممكن است كه در قانونگذاري كلي گنجانده شده  
  :است به چند نوع تحقق يابد د معلول ممكنقانونگذاري اختصاصي براي افرا

  .موضوعات معلولين پرداخته باشد الف ـ به وسيله اعمال قانونگذاري جداگانه كه به صورت اختصاصي به  

  .موضوعات خاص ب ـ به وسيله دخيل نمودن موضوعات معلولين در قانونگذاري و در  

  .توضيح و تفسير قانون فعلي به كار مي رود توني كه برايج ـ با اشاره به معلولين به صورت اختصاصي در س  

   .ممكن است مورد نظر قرار گيرند تركيبي از موارد فوق و حمايت هايي در قالب حركت هاي تأييد كننده  
براي دفاع از حقوق افراد معلول را مد نظـر قـرار    دولت ها ممكن است ايجاد مكانيسم هاي قانوني و تنظيم شكايت (4  

     .هندد
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   سياست هاي اقتصادي: 16قانون   
ايجاد فرصت هاي مسـاوي بـراي معلـولين مسـئول      دولت ها در رابطه با برنامه هاي ملي اقتصادي و اقدامات در جهت  

  .هستند

مجموعه هاي دولتي و در سطوح ملي و منطقـه   دولت ها مي بايست موضوعات مربوطه را در بودجه معمول تمام زير (1  
   . منظور دارند اي

بايست در تعيين راهكارهـا، حـداكثر اثـر بخشـي      دولت ها، سازمان هاي غير دولتي و ساير واحدهاي عالقمند مي (2  
   .به افراد معلول مداخله نمايند برنامه هاي حمايتي و ساير اقدامات مرتبط

الياتي، اعتبار، بودجه هاي اختصاصي و مشابه معافيت م مثل وام،( دولت ها مي بايست استفاده از اقدامات اقتصادي  (3  
  .مشاركت مادي معلولين را در اجتماع در نظر گيرند براي تسهيل و حمايت از) آن 

معلولين اختصاص دهند تا بتوانند پـروژه هـاي پـايلوت و     به بسياري از دولت ها توصيه مي گردد تا بودجه اي براي (4  
   .جامعه حمايت كنندعادي  برنامه هاي خودياري در سطوح

   هماهنگي در كار: 17قانون   

   .هسته مركزي مسائل معلولين مسئول هستند دولت ها براي تقويت كميته هاي ملي يا تشكيالت مشابه به عنوان  

و بر اساس تنظيمات مديريتي، قانوني و مناسب  كميته هاي هماهنگي ملي و تشكيالت مشابه مي بايست دائمي بوده (1  
   .يان گذاري شده باشندبن

توانند يك تركيب بين بخشي و چند وظيفـه اي   مجموعه اي از نمايندگان سازمان هاي خصوصي و عمومي بهتر مي (2  
  .داشته باشند

   .و سازمان هاي غير دولتي انتخاب شوند نمايندگان مي توانند از وزاتخانه هاي مرتبط، سازمان هاي معلولين  
ملي هماهنگي داشته باشند تا اطمينان حاصل شود  لولين مي بايست نقش قابل مالحظه اي در كميتهسازمان هاي مع (3  

   .آنها حاصل شده است كه باز خورد و نتيجه كافي ازنظرات
عمل پوشاندن به مسـئوليت هـاي خـود در محـدوده      كميته ملي هماهنگي بايد از اختيارات و منابع كافي براي جامه (4  

   .بايست در باالترين سطح دولتي گزارش شود ش برخوردار باشد و نتيجه ميتصميم گيري ا

   سازمان هاي معلولين: 18قانون   

معلول در سطوح ملي، منطقه اي و محلي به رسـميت   دولت ها ميبايست حق سازمان هاي معلولين را براي معرفي افراد  
هاي معلولين را در تصميم گيري هاي موضوعات مرتبط مشاوره اي سازمان  همچنين دولت ها مي بايست نقش. بشناسد

   .رسميت بشناسند با معلولين به
. ها و حاميان آنها را حمايت و تشـويق نماينـد   دولت ها مي بايست تشكيل و تقويت سازمان هاي معلولين، خانواده (1  

   .علولين به رسميت بشناسندبراي ايفاي نقش در توسعه سياستگذاري م دولت ها مي بايست حق اين سازمان ها را
داشته باشند و از شركت آنها در توسعه سياستگذاري  دولت ها مي بايست با سازمان هاي معلولين ارتباطات مداوم (2  

   .دولتي اطمينان حاصل نمايند
سـرويس  شركت كردن در برنامه ريزي، ارزيابي  نقش سازمان هاي معلولين مي تواند شناسائي نيازها، ارجحيت و (3  

مشاركت در افزايش آگاهي هاي اجتماعي بـراي پشـتيباني از تغييـرات حمـايتي      ها و اقدامات مرتبط با زندگي معلولين،
   .باشد

توسعه مهارت در زمينه هـاي مختلـف، حمايـت     سازمان هاي معلولين به عنوان برنامه هاي خودياري، فرصت هاي (4  
   .تدارك ديده و حمايت مي كند راهاي دو جانبه بين اعضا و تبادل اطالعات 

مختلف، مثل داشتن نماينده دائم در هيئت هـاي   سازمان هاي معلولين مي توانند نقش مشاوره اي خود را به صورت (5  
   .تدارك اطالعات تخصصي در پروژه هاي مختلف ايفا نمايند آژانس هاي دولتي، كمسيون هاي اجتماعي و
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باشد تا تبادل نقطه نظرات و اطالعات بين دولت  معلولين مي بايست استمرار داشته نقش مشاوره اي سازمان هاي (6  
   .و سازمان ها، توسعه يافته و عميق شود

   .تشكل هاي مشابه نماينده داشته باشند سازمان ها مي بايست به صورت دائم در كميته هماهنگي ملي يا (7  
شود تا اطمينان حاصل شود كه آنـان در سـطح    سعه يابد و تقويتنقش سازمان هاي محلي معلولين مي بايست تو (8  

   .جامعه بر موضوعات مربوطه تأثير گذار هستند

   آموزش كاركنان: 19قانون   

برنامه ريزي و اجراي طرح ها و سرويس هاي مربوط  دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند كه كاركنان در تمامي سطوح  
   .نمايند كسب ميبه معلولين آموزش كافي را 

كه سرويس هاي مربوط به معلولين را ارايـه   دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه تمامي صاحب منصباني (1  
   .را مي دهند مي دهند به كاركنان خود نيز آموزش هاي الزم

شـاركت و تسـاوي مـي    هاي آمـوزش عمـومي اصـل م    در آموزش افراد و تهيه اطالعات در مورد معلولين در برنامه (2  
   .بايست به صورت مناسبي منعكس گردد

هاي معلولين توسعه دهنـد و افـراد معلـول در     دولت ها مي بايست برنامه هاي آموزشي را ضمن مشاوره با سازمان (3  
   .يا مشاور در آموزش كاركنان دخالت داشته باشند اين گونه موارد بايد به عنوان معلم، مربي

استراتژيك دارد و در اين مورد افراد معلول  گران جامعه به خصوص در كشورهاي در حال توسعه اهميتآموزش كار (4  
مي بايست شامل ارتقاء كيفي مناسب، بهبود كيفيت و تكنولوژي و مهارت ها  مي بايست دخالت داشته باشند و اين برنامه

   .راد جامعه انجام شودتواند توسط افراد معلول، والدين و خانواده ها و اف باشد كه مي
   اجراي قوانين نظارت ملي و ارزيابي برنامه هاي معلوليت در: 20قانون   
مرتبط با يكسان سازي فرصـت هـا بـراي افـراد      دولت ها مسئول هستند تا بر اجراي برنامه هاي ملي و سرويس هاي  

   .معلول نظارت و ارزيابي نمايند
معلوليت را ارزيابي نموده و هم اصول و هم نتايج  اي و سيستماتيك برنامه هايدولت ها مي بايست به صورت دوره  (1  

   .ارزيابي ها را منتشر نمايند
   .مربوط به معلوليت را توسعه داده و تحكيم بخشند دولت ها مي بايست ترمينولوژي و جدول ارزيابي برنامه هاي (2  
سازمان هـاي معلـولين آن هـم از ابتـدايي تـرين       ري نزديك بااين گونه جداول و ترمينولوژي مي بايست در همكا (3  

   .كنند مراحل طرح و برنامه ريزي گسترش پيدا
استانداردهاي مشترك در ارزيابي هاي ملي مربوط به  دولت ها مي بايست در همكاري هاي بين المللي براي توسعه (4  

    .هماهنگي ملي را به مشاركت تشويق كنند دولت ها مي بايست كميته هاي همچنين. معلوليت همكاري نمايند

برنامه ريـزي انجـام شـود تـا تـأثير كلـي آن در        ارزيابي طرح هاي مختلف در زمينه معلوليت مي بايست در مرحله (5  
   .برآوردن اهداف و سياست ارزيابي شود

   همكاري هاي فني و اقتصادي: 21قانون   

مسئول هستند براي بهبود وضعيت زندگي افراد  هم كشورهاي در حال توسعهدولت ها هم در كشورهاي توسعه يافته و   
   .نموده و اقداماتي اتخاذ نمايند معلول در كشورهاي در حال توسعه همكاري

معلول انجام مي شود شامل مهـاجرين معلـول مـي     اقداماتي كه براي دستيابي به مساوي سازي فرصت هاي افراد (1  
   .شود سعه عمومي واردبايست در برنامه هاي تو

اقتصادي، دو جانبه و چند جانبه دولتي و غير دولتـي   اينگونه اقدامات مي بايست به تمامي انواع همكاري هاي فني و (2  
   .موضوع معلوليت را در مباحث مطرح شده در همكاري با همتايان شان وارد نمايند دولت ها مي بايست. الحاق گردد

اقتصادي انجام مي شود بايد به تأثير اينگونه برنامه  يزي و بازبيني طرح هاي همكاري هاي فني ووقتي كه برنامه ر (3  
  .ويژه مبذول گردد ها بر وضعيت افراد معلول توجه
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بايست در هر پروژه توسعه كه براي معلولين طراحـي   اين مسئله اهميت حياتي دارد كه معلولين و سازمان هاي آنها مي  
مي بايست به صورت مستقيم در توسعه، اجرا و ارزيابي هاي اين گونه پروژه هـا   آنها. ورت قرار گيرندمي شود طرف مش

   .داشته باشند حضور
  :موارد زير باشد موارد با اهميت در همكاري هاي فني و اقتصادي مي بايست شامل (4  

 "شروع به فعاليت هاي مولد . فيت هاي معلولينظر الف ـ توسعه منابع انساني از طريق توسعه مهارت ها، توانائي ها و   
  براي افراد معلول "اشتغال زا 

   ب ـ توسعه و گسترش مناسب تكنولوژي و دانش هاي مربوط به معلولين  
   .استحكام آنها را حمايت كنند دولت ها تشويق مي شوند تا تشكيل سازمان هاي معلولين و (5  
معلوليت در ميان تمامي كاركناني كه در تمامي سطوح  خاذ نمايند تا دانش مرتبط بادولت ها مي بايست اقداماتي ات (6  

   .اقتصادي دخالت دارند؛ افزايش يابد مديريتي در برنامه هاي فني و

   همكاري هاي بين المللي: 22قانون   

ها براي افراد معلول  هاي يكسان سازي فرصت دولت ها به صورت فعال در همكاري هاي بين المللي مرتبط با سياست  
   .شركت خواهند نمود

دولت ها مي بايست در توسعه سياست هـاي   در سازمان ملل، آژانس هاي تخصصي و ساير سازمان هاي مرتبط با (1  
    .معلوليت شركت نمايند

ستانداردها، معلوليت را در مباحث عمومي مربوط به ا دولت ها مي بايست در موقعيت هاي مناسب جنبه هاي مختلف (2  
   .و غيره مطرح نمايند تبادل اطالعات، برنامه هاي توسعه

  : دولت ها مي بايست تبادل اطالعات و تجارب را در ميانِ (3  

  الف ـ سازمان هاي غير دولتي مربوط به امور معلولين  

  ب ـ موسسات تحقيقاتي و محققين مرتبط با امور معلولين  

  خصصي فعال در زمينه معلوليتج ـ نمايندگان گروه هاي ت  

  د ـ سازمان هاي معلولين  

  ه ـ كميته هاي هماهنگي ملي  

   .ترغيب نمايند  
هاي تخصصي و نيز تشـكل هـاي وابسـته بـه      دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه سازمان ملل و آژانس (4  

المللي و منطقه اي معلولين را در كار خود وارد نمـوده   سازمان هاي بين دولت و مجالس در سطح بين المللي و منطقه اي،
    .است

  IV ( مكانيسم نظارتي   
دولتي را در ارزيابي نمودن سطح اجراي قوانين  هدف يك مكانيسم نظارتي، افزايش اجراي مؤثر قوانين است تا هر (1  

نع را شناسائي نمايد و اقـداماتي را كـه   اين مكانيسم نظارتي مي بايست موا .و در سنجش پيشرفت هاي آن ياري نمايد
  .قوانين را تسهيل مي كند؛ پيشنهاد دهد اجراي موفق

يك بخش مهـم  . جامعه را شنسائي خواهد نمود مكانيسم نظارتي مدل هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود در هر  
   .تبادل تجارب و اطالعات بين دولت ها باشد مي بايست به وجود آوردن سرويس هاي مهم و

در صورت نياز مـي بايسـت يـك    . ارزيابي شوند قوانين مي بايست در چارچوب جلسات كمسيون توسعه اجتماعي (2  
توانبخشي و سازمان هاي دولتي تعيين گردد تا با منابع مالي خـارج از بودجـه    گزارشگر ويژه با تجربه زياد مرتبط با امور

   .سال براي نظارت بر اجراي قوانين، انجام وظيفه نمايند 3مدت  هجاري، ب
معاونت اقتصادي اجتماعي هستند و سازمان هـايي كـه    سازمان هاي بين المللي معلولين كه داراي مقام مشورتي از (3  

بـين خـود    سازمان ايشان كامالً شكل نگرفته است مي بايسـت دعـوت شـوند تـا     نماينده معلولين مي باشند ولي هنوز
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باشند و انواع مختلف  خبرگان داشته باشند و در آن سازمان هاي معلولين مي بايست كه از اكثريت برخوردار ميزگردي از
توسط گزارشگر ويژه و در زمان مناسب و توسط دبير كـل   معلوليت ها و توزيع جغرافيايي بايد در نظر قرار گرفته شود تا

   .طرف مشاوره قرار گيرند
تا نتايج و پيشنهادات مرتبط به پيشرفت، اجرا  ئتي مشكل از خبرگان مي بايست به وسيله گزارشگر ترغيب شودهي (4  

  .قرار گيرد و نظارت قوانين مورد بازبيني و توصيه

ملل، سازمان هاي وابسـته بـه دولـت هـا و      گزارشگر مي بايست يك مجموعه از سؤاالت را كه در سيستم سازمان (5  
  .معلولين طرح مي شود را به دولت ها ارسال نمايد غير دولتي از جمله سازمان هاي سازمان هاي

سؤاالت مـي بايسـت بـه صـورت ذاتـي،      . ها باشد اين سؤاالت مي بايست بيانگر برنامه هاي اجرائي قوانين در دولت  
مـي بايسـت در تهيـه    گزارشـگر  . اختصاصي را به شكل عمقي پوشـش دهنـد   گزينش شده باشد و يك تعداد از قوانين

   .و دبيرخانه مشورت نمايد سؤاالت با هيئت خبرگان

دولتي مرتبط باشد و نقطه نظرات و توصـيه هـاي    گزارشگر مي بايست نه تنها با دولت ها بلكه با سازمان هاي غير (6  
  .مستند آنان را در گزارشات دنبال نمايد

مساعدت به آماده سازي سـؤاالت جمـع آوري    تقرار، نظارت وگزارشگر مي بايست سرويس هاي مشورتي را براي اس  
   .شده، تدارك ببيند

دبيرخانه به عنوان نقطه محوري سازمان ملـل متحـد در    دپارتمان هماهنگي سياستگذاري و دپارتمان توسعه پايدار (7  
ل متحد مثل كمسيون هـاي  سازمان ملل و ساير عوامل و مكانيسم هاي سيستم سازمان مل موضوع معلوليت برنامه توسعه

در سـطح ملـي    اي و آژانس هاي تخصصي گروه هاي داخلي مي بايست با گزارشـگر در اجـرا و نظـارت قـوانين     منطقه
    .همكاري نمايند

گزارشات را جهت تسليم نمودن به كمسيون توسـعه   گزارشگر كه به وسيله دبيرخانه، همياري مي گردد مي بايست (8  
در آماده سازي اين گونه گزارشات، گزارشگر مي بايست . جلسه آماده نمايد ارمين و سي و پنجميناجتماعي در سي و چه

   .خبرگان مشورت نمايد با هيئت
. براي شركت در اجرا و نظارت ترغيب نماينـد  دولت ها مي بايست كميته هاي هماهنگي ملي يا تشكيالت مشابه را (9  

در سطح ملي آنها مي بايست تشـويق گردنـد تـا پروسـه هـايي را بـراي        يتبه عنوان نقطه محوري در موضوعات معلول
نظارت اين  سازمان هاي معلولين مي بايست ترغيب شوند تا به طور فعال در. قوانين ايجاد نمايند هماهنگ نمودن اجراي

  .روند در تمامي سطوح شركت كنند

مقامات مشاور در زمينه قوانين در سطح منطقه مي  نفر از اگر منابع خارج ازبودجه جاري تأمين گرديد يك يا چند (10   
  :ها و به شرح زير ايجاد كنند بايست سرويس هاي مستقيم را براي دولت

  .أ ـ سازماندهي سمينارهاي ملي و منطقه اي با موضوعيت قوانين  

  .ينبر اجراي قوان ب ـ توسعه بخشيدن به راهنمائي ها براي كمك به استراتژي هاي مبني  

    .قوانين ج ـ اطالع رساني در مورد بهترين شيوه اعمال نمودن و اجراي  

گروه كاري را براي ارزيابي گزارش گزارشگر  در سي و چهارمين جلسه كمسيون توسعه اجتماعي مي بايست يك (11  
  .قوانين به وجود آورد و ارائه توصيه ها در جهت بهبود اعمال

بايست با سازمان هاي بين المللي معلولين و آژانس  گر كمسيون از طريق گروه كاري فوق ميدر ارزيابي گزارش گزارش  
مجموعه قوانين در رونـد فعاليـت و عملكـرد كمسـيون هـاي معاونـت اقتصـادي و         76و  71هاي تخصصي طبق قانون 

  .نمايد اجتماعي، مشورت

مي بايست امكان تجديد دوره مربوطه را مـورد   سيوندر جلسه اي كه متعاقب پايان دوره گزارشگر تشكيل مي شود كم  
وي مـي بايسـت   . نمايد يا يك مكانيسم نظارتي ديگر را مد نظـر قراردهـد   يك گزارشگر جديد تعيين. بررسي قرار دهد

    .به معاونت اقتصادي ـ اجتماعي ارائه دهد توصيه هاي الزم را
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سازمان ملل كمك نماينـد تـا اجـراي قـوانين      وطلبي معلولينِدولت ها مي بايست ترغيب شوند كه به صندوق دا ( 12  
   .توسعه يابد

  

  اعالميه ي جهاني حقوق بشر - 3
ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت  از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال

ي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديـده  شناساي و صلح را در جهان تشكيل مي دهد ، از آنجا كه عدم
فـارغ   عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر است كه روح بشريت را به

قانون حمايت كرد انساني را بايد با اجراي  باشند به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده است ، از آنجا كه اساساً حقوق
ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا كـه اساسـاً الزم اسـت توسـعه روابـط       تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد

اساسـي بشـر و مقـام و     الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقـوق  دوستانه بين
كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه بـه پيشـرفت    ق مرد و زن مجدداً در منشور اعالمارزش فرد انساني و تساوي حقو

وضع زندگي بهتري به وجود آورند ، از انجاكه دولتهاي عضو متعهد شده انـد كـه    اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر
تامين كنند ، از آنجا كـه   ن ملل متحدجهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همكاري سازما احترام

كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين  حسن تفاهم مشترك نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي
اجتماع  آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعالم مي كند تا جميع افراد و كليه اركان اعالميه جهاني حقوق بشر را

تربيت احترام اين حقوق و آزادي ها توسـعه   عالميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه بوسيله تعليم واين ا
، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضـو و چـه در    يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي

  . باشند ، تامين گرددكشورهايي كه در قلمرو آنها مي  بين مردم

  : ماده اول   

همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد . هم برابرند  تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با  
  . كنند با يكديگر با روح برادري رفتار

  : ماده دوم  

نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يـا هـر عقيـده ي     گ ، جنس ،خصوصاً از حيث رن -هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز  (1  
، والدت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كـه در   ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت

  . ذكر شده است بهره مند گردد اعالميه حاضر

سياسي ، اداري و قضـايي يـا بـين المللـي كشـور يـا        عبه عالوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وض (2  
خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يـا حاكميـت آن بـه     . سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد

   . شده باشد شكلي محدود

  : ماده سوم  

  . هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد  

  : ماده چهارم  

    . شكلي كه باشد ممنوع است ا نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هراحدي ر  

  : ماده پنجم  

ظالمانه يا خالف انسانيت و شئون انساني يا مـوهن   احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه  
    .باشد

  : ماده ششم  

 در مقابل قانون شناخته شود قي او در همه جا به عنوان يك انسانهر كس حق دارد كه شخصيت حقو  

 .  
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  : ماده هفتم  

همه حق دارند . بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند  همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و  
ال چنين تبعيضي انجـام شـود از حمايـت    اعالميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعم در مقابل هر تبعيضي كه ناقض

  . برخوردار شوند قانون

  : ماده هشتم  

حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري  در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن  
  . رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق

  : ماده نهم  

    . احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود  

  : ماده دهم  

و بي طرف ، منصفانه و علنـاً رسـيدگي شـود و     هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله ي دادگاه مستقل  
  . او وارد شده باشد تصميم بگيردو يا هر اتهام جزائي كه به  چنين دادگاهي درباره ي حقوق و الزامات او

  ماده يازدهم  

تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كـه   هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد (1  
  . باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد كليه تضمين هاي الزم جهت دفاع او تامين شده

عمل به موجب حقوق ملي يا بـين المللـي جـرم     انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آنهيچ كس براي انجام يا عدم  (2  
همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه كه در موقع ارتكـاب جـرم    به. شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد 

    . باره ي احدي اجرا نخواهد شد بدان تعلق ميگرفت در

  : ماده دوازدهم  

، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقـع شـود و    گي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خوداحدي در زند  
هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخالت و حمالت مورد حمايت . قرار گيرد  شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله

   . گيرد قانون قرار
  : ماده سيزدهم  

  . و محل اقامت خود را انتخاب كند كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كندهر كس حق دارد  (1  

  . بازگردد هر كس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به آن(2  

  : ماده چهاردهم  

  . ناه گزيندكند و در كشورهاي ديگر پ هركس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهي جستجو (1  

يا رفتارهايي مغاير با اصـول و مقاصـد ملـل متحـد      در مواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي (2  
  . باشد نميتوان از اين حق استفاده كرد

  : ماده پانزدهم  

  . هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد (1  

    . تابعيت محروم كرد يت خود يا از حق تغييراحدي را نمي توان خودسرانه از تابع (2  

  : ماده شانزدهم  

نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكـديگر زناشـويي    هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر (1  
 مـور مربـوط بـه ازدواج   تمام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن ، زن و شوهر در كليه ا در. كنند و تشكيل خانواده دهند 

  . داراي حقوق مساوي مي باشند

    . ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود (2  
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   : ماده هفدهم  
  . هر كس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالكيت دارد (1  

   . احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود (2  
  : ماده هيجدهم  

اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز  . هر كس حق دارد كه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود  
هـر كـس   . ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسـم دينـي اسـت     متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان

  .خصوصي يا عمومي برخوردار شود منفرداً يا اجتماعاً و به طور حقوق ميتواند از اين

شامل آنست كه از داشت عقايد خود بـيم و اضـطرابي    هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور: ماده نوزدهم   
  . افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد نداشته باشد و در كسب اطالعات و

  : تمماده بيس  

  . دهد هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل (1  

  . هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعي كرد (2  

  : ماده بيست و يكم  

خـاب  مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انت هر كس حق دارد در اداره ي امور عمومي كشور خود ، خواه (1  
  . شده باشند شركت جويد

  . آيد هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل (2  

به وسيله ي انتخابـاتي ابـراز گـردد كـه از روي      اين اراده بايد. اساس و منشاء قدرت حكومت اراده ي مردم است  (3  
با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير  انتخابات بايد عمومي و . صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد

  . انجام گيرد كه آزادي راي را تضمين نمايد آن

  : ماده بيست و دوم  

بوسيله ي مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق  هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است 
الزمه ي مقام و نمو آزادانه ي شخصيت اوست با رعايت تشكيالت و منابع هـر   كه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را

  . آورد كشور بدست

  : ماده بيست وسوم  

شرايط منصـفانه و رضـايت بخشـي بـراي كـار خـود        هر كس حق دارد كار كند ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، (1  
  . رار گيردحمايت ق خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد

  . دريافت كنند همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي (2  

كه زندگي او و خانواده اش را موافق شـئون   هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود (3  
  . ت اجتماعي تكميل نمايدهر نوع وسايل ديگر حماي انساني تامين كند و آنرا در صورت لزوم با

  . تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شركت كند هر كس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه (4  

  : ماده بيست و چهارم  

معقول ساعات كار و مرخصي هاي ادواري بـا   هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت  
   . يحق ميباشداخذ حقوق ذ

  : ماده بيست و پنجم  

خانواده اش را از حيث خوراك و مسـكن و مراقبتهـاي    هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او ، سالمتي و رفاه خود و(1  
كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري ، بيمـاري ، نقـص اعضـاء ، بيـوگي ،      پزشكي و خدمات الزم اجتماعي تامين

باشـد ، از شـرايط    م موارد ديگري كه به عللي خارج از اراده ي انسان وسايل امـرار معـاش از دسـت رفتـه    تما پيري يا
  .آبرومندانه ي زندگي برخوردار شود
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كودكان چه بـر اثـر ازدواج و چـه بـدون     . شوند  مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند (2  
  . همه از يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند حق دارند كه ازدواج به دنيا آمده باشند ،

  : ماده بيست وششم  

پرورش الاقل تا حدودي كه مربوط به تعليمـات   آموزش و. هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود  (1  
اي بايـد عموميـت پيـدا كنـد و      آموزش حرفه. آموزش ابتدايي اجباري است  . ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد

  . بهره گيرند با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن آموزش عالي بايد

را به حد كمال رشـد آن برسـاند و احتـرام     آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد (2  
پرورش بايد حس تفاهم ، گذشـت و احتـرام بـه عقيـده ي مخـالف و       آموزش و. را تقويت كند  حقوق و آزادي هاي بشر
تسهيل  جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح دوستي بين تمام ملل و

  . نمايد

  . ديگران اولويت دارند پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به (3  

  : ماده بيست و هفتم  

فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمـي و   هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از (1  
  . فوائد آن سهيم باشد

  . وردار شودفرهنگي يا هنري خود برخ هر كس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي ، (2  

  : ماده بيست وهشتم  

المللـي ، حقـوق و آزادي هـايي را كـه در ايـن       هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين  
   . را به مورد اجرا گذارد اعالميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها

  : ماده بيست و نهم  

  . شخصيت او را ميسر كند وظيفه دارد كه رشد آزاد و كاملهر كس در مقابل آن جامعه اي  (1  

محدوديت هايي است كه به وسيله قانون و منحصراً  هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع (2  
عمومي و  حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخالقي و نظم به منظور تامين ، شناسايي و مراعات

  . همگاني در شرايط يك جامعه ي دمكراتيك وضع گرديده است رفاه

  : ماده سي ام  

حقي براي دولت ، جمعيت يا فردي باشد كه بـه   هيچ يك از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن  
   . ين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايندآزاديهاي مندرج در اين اعالميه را از ب موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و
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  :فصل دوم 

  

  

چگونگي حقوق معلولين در 

 ديگر نقاط دنيا
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  اياالت متحده آمريكا – 1

  جامعه و قوانين آمريكا حامي حقوق افراد معلول هستند

او در جريـان پـيش نـويس و    . ه سيراكوز مـي باشـد  برتون بالت دانشگا  پيتر بالنك استاد دانشگاه و مدير كل مؤسسه
تصويب قانون آمريكايي هاي داراي معلوليت حضور داشته و در كنگره براي اين موضوع گـواهي داده و از مـوارد حقـوقي    

اين موضوع نوشته و سـخنراني    او به طور گسترده اي درباره. مربوط به آن در ديوان عالي اياالت متحد دفاع نموده است
  .ده استكر

در اياالت متحد با گذشت سال ها، شناخت و آگاهي، تعاريف حقوقي، و طـرز نگـرش در مـورد معلوليـت و افـراد معلـول       
معلوليت، معموال ً به منزله يك نقص ديده مي شد كه مـانع از شـركت يـك فـرد در فعاليـت هـاي       . دگرگون شده است

جسمي يا ذهني مادرزادي و يا حاصل پيشامد يا عارضـه اي  اين معلوليت ممكن بود يك مشكل . زندگي مي شد "عادي"
با اين مسئله از ميل به حمايت از شخص گرفته تا نگراني از اين كه توانايي هاي اين فـرد و در    طرز برخورد. بعدي باشد

بسـياري   در. نتيجه ارزش او ممكن بود از سر شرم و سركوفت خود يا خانواده اش، تنزل پيدا كند، متفـاوت بـوده اسـت   
موارد، شخص در خانه يا مؤسسه اي محبوس مي شد وتعاملي با جامعه به طور كلي نداشت؛ و در غالب موارد، معلوليت به 
مثابه عارضه اي عاجز كننده و دائم تلقي مي شد كه امكان بهبودي آن با معالجـه يـا بهتـر شـدن آن از طريـق كمـك و       

  .مساعدت وجود نداشت

ين تعريف رسمي از معلوليت زماني داده شد كه تعداد زيادي سرباز مصدوم از جنگ هاي داخلـي  در اياالت متحده، نخست
كه دچـار  ) شمالي ها(طبق قانون بازنشستگي جنگ داخلي، به سربازان سابق ارتش اتحاديه . باز گشتند) 1861-1865(

اين الگـو،  . شستگي تعلق مي گرفتحقوق بازن "عدم توانايي در انجام كارهاي يدي  "نقص عضو شده بودند، براساس 
معلوليت هاي مختلـف  . مي شد) و امرار معاش(معلوليت را عارضه اي تعريف مي كرد كه مانع از شركت فعاالنه در جامعه 

به طور يكسان در نظر گرفته نمي شدند؛ بعضي بيماري هاي ننگ آور، اخـتالالت روانـي، و بيمـاري هـاي مسـري ارزش      
  .د، و با افرادي كه اين گونه بيماري ها را داشتند تبعيض آميز رفتار مي شددريافت كمك را نداشتن

، سازمان تأمين اجتماعي برآن شد تا حمايت بيشتري از گروه وسيعي از افرادي كـه در فقـر   1960صد سال بعد، در دهه 
كساني كه قـادر نبودنـد در فعاليـت     اما اين برنامه ها هم در برابر. زندگي مي كردند و يا دچار معلوليت بودند به عمل آورد

هاي عادي شركت كنند رويكردي تبعيض آميز داشتند ، به طوري كه به توانايي هاي فرد توجه بيشتري مي شد و اين كه 
چگونه مي تواند خود را با دنياي افراد بدون معلوليت تطبيق دهد، مضافا ً بر اين كه، در مورد افرادي كه از خدمات و برخي 

   .استفاده مي كردند قضاوت هاي شخصي صورت مي گرفتمنافع 

  تغيير نگرش

گروهـي كـه    -، افراد دچار معلوليت به منزله يك گروه اقليت در داخل جامعه تلقي شدند 1970چند سال بعد، در دهه ي 
ر چارچوبي تـازه  اين الگوي حقوقي باعث شد كه معلوليت د. مانند ديگر اقليت ها داراي حقوق مدني و خواهان برابري بود

مدافعان اين نظريه ي . در نظر گرفته شود، چارچوبي كه براساس شمول، اختيار و استقالل اقتصادي پايه گذاري شده بود
اين الگوي جديـد، قـوانيني   . جديد به زودي دريافتند كه قوانين تازه اي الزم بود تا حقوق و منافع اين گروه را تأمين كند

ابات، مسافرت هاي هوايي، استقالل در تحصيل و انتخاب محل سكونت را تضمين مي كـرد و  چون امكان شركت در انتخ
كه تبديل به يك شيوه رسمي براي بيان   ADA. گرديد) ADA(منجر به پديد آمدن قانون آمريكايي هاي داراي معلوليت 
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رش و برخورد با موضوع معلوليت هم اين گونه مسائل و امور گرديد، در عين حال منعكس كننده تغيير و تحول در طرز نگ
  .شد

، مردم نه تنها شروع به ساختن ساختمان هايي نمودند كه براي معلولين قابل دسترسي باشد، بلكـه   ADAبا پديد آمدن 
كـه    ADA. در پي راه هايي بودند تا اين افراد بتوانند همراه با ديگران در تمام ابعاد زندگي روزمره شركت داشته باشند

ي نفوذي پردامنه است، در مدارس، محيط هاي كاري، جوامع محلي و امكانات همگاني ، نيز ادارات دولتـي و خـدمات   دارا
در عمل به اين طرز نگرش جديد، تغييراتي در طرز استفاده از واژگان هـم صـورت   . بهداشتي و اجتماعي دخيل مي باشد

ي داراي معلوليت استفاده مي شود؛ در عوض صحبت از عـادي  مثال ً، به جاي گفتن يك فرد معلول از اصطالح فرد: گرفت
بودن، از داشتن توانايي هاي گوناگون صحبت مي شود؛ دانش آموزاني كه در نحوه يادگيري متفـاوت هسـتند، بـه جـاي     

 عالوه بر اين سعي شده كه معلوليت طوري تعريف شود كه حاكي از تفاوت در يادگيري و پـردازش . معلوليت در يادگيري
اطالعات، محدوديت هاي جسمي و ديگر شرايطي باشد كه باعث جلوگيري از شركت فرد در فعاليت هاي اصـلي زنـدگي   

  .است

مقدمه اين قـانون،  . بسياري از افراد و گروه ها، سال ها تالش كرند تا پيش نويس اين قانون تهيه و نهايتا ً تصويب شود
تساوي امكانات، شركت همه جانبه، زندگي مسـتقل، و خـود   "علوليت است و بيانگر اهداف كشور در رابط با افراد داراي م

به امضا  1990دبليو بوش اين قانون را در ژويه . هنگامي كه پرزيدنت جورج اچ. آنان را تضمين مي كند "كفايي اقتصادي
، زيرا ما در كنار امتياز آمريكايي يك تجديد ميثاق نه تنها با افراد داراي معلوليت، بلكه همه ما با هم "رساند، چنين گفت، 

بودن وظيفه اي مقدس به عهده داريم، و آن اطمينان حاصل كردن از اين است كه حقوق هر فرد آمريكايي حفظ و تضمين 
  ".گردد

  هر ماده شماره گذاري شده و مربوط به مسائل يا. متن قانون به زير مجموعه هايي تقسيم شده كه ماده ناميده مي شوند
  .مي باشد  ق و مجوز مخاطبانحقو

ADA در عمل  

  مـاده . تبعيض گذاري كارفرما هنگام استخدام فردي داري معلوليت مخالف قـانون اسـت    ،ADAطبق ماده شماره يك 
 -ماده شماره سه، تبعيض در مكان هاي عمومي. دو، شامل تبعيض گذاري هاي دولت محلي يا دولت فدرال است  شماره

مـاده شـماره چهـار، دسـت انـدركاران      . ، پاساژ ها و فروشگاه ها ، و غيره را ممنوع اعالم مـي كنـد  هتل ها، رستوران ها
من افتخار مي كنم كـه  . ارتباطات راه دور را موظف مي كند خدمات قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت فراهم نمايند

زير ، از تالش افرادي حكايت مي كنـد كـه در راه    موارد. در صف مقدم احقاق حقوق افراد داراي معلوليت خدمت كرده ام
  .تساوي مشاركت در جامعه مبارزه كرده اند

كارگاه سرپوشيده، يعنـي مكـاني كـه    . و خانواده اش در يك كارگاه سرپوشيده، در ويسكانسين آشنا شدم. من با دان پ
. دازند و نيز تجربه كاري كسب مي كننـد افراد داراي معلوليت جسمي و ذهني در آن به فراگيري مهارت هاي كاري مي پر

دان در يك رستوران به عنوان سرايدار و نظافتچي . دان فردي حدودا ً پنجاه سال است كه داراي معلوليت ذهني مي باشد
يك . او كارش را به نحو احسن انجام مي داد و همكارانش از كار كردن با او بسيار راضي بودند. مشغول به كار بوده است

كه مسئول منطقه براي بازديد از رستوران آمده بود، با ديدن دان كه به كار مشغول بوده، از سرپرست محلي به دليـل  روز 
مسئول منطقه، بعد از بازگشـت بـه رسـتوران، عليـرغم مخالفـت هـاي       . انتقاد مي كند "آدم هاي اين جوري"استخدام 

  .نان رستوران در اعتراض به اين قضيه، استعفا دادندسرپرست محلي و كارك. سرپرست محلي، دان را اخراج مي كند



  - 30 -                         بررسي تطبيقي حقوق معلولين در سطح بين المللي11/ 12/ 2012 

، وكيل مدافع اين طور استدالل مي كرد كه دان مناسـب آن كـار    ADAهنگام محاكمه بر اساس ماده شماره يك قوانين 
وقتي نوبت به شهادت من رسيد، از خفتي صحبت كردم . نبوده و شركت ،هيچ گونه تبعيضي در برابر او اعمال نكرده است

دان در كار خود هيچ بي لياقتي نشان نداده بود؛ و تقصير با . كه افرادي مانند دان در محيط كار خود با آن دست به گريبانند
را رعايت نكرده و دريافت  ADAهيئت منصفه به اين نتيجه رسيد كه رستوران ، قوانين . طرز برخورد مديريت بوده است

هيئت منصفه بـراي اثبـات ايـن كـه     . وقه و جبران خسارت براي دان تعيين كرددالر را به عنوان حقوق مع 70,000مبلغ 
ميليون دالر هم به عنوان غرامت بـراي دان در نظـر گرفـت، تـا آن      13تبعيض به دليل معلوليت اصال ً موجه نيست، مبلغ 

  .بودزمان اين بيشترين مبلغي بود كه از سوي يك هيئت منصفه براي جبران خسارت شغلي تعيين شده 

يكـي از  . ، خدمات ايالت و دولت محلي بايد در دسـترس افـراد داراي معلوليـت باشـد     ADAطبق ماده شماره دو قانون 
تبصره هاي ماده شماره دو اين است كه سازمان هاي دولتي برنامه هاي مربوط را بايد در محـيط هـايي بـدون تبعـيض     

دو زن كـه  . ، ديوان عالي حكم اين عدم تبعـيض را لحـاظ نمـود   )1999(در دادگاه اولمستد برابر زيمرينگ . ترتيب دهند
عقب ماندگي ذهني داشتند، با استفاده از ماده شماره دو ازايالت جورجيا، به دليل ايـن كـه خـدمات الزم درمحـيط يـك      

نتيجـه   دست اندر كـاران بـه ايـن   . آشناي محلي، شكايت كردند  مؤسسه ارائه شده بود، و نه آن طور كه بايد، در محيط
تحت معالجه قرار گرفتن در جايي نزديك به منـزل و خـانواده آن هـا، در    ( رسيدند كه ارائه خدمات در يك محيط محلي 

براي شرايط آن ها مناسب تر بود اما امكان آن وجود ) عوض جا به جا كردن و بردن آنان به يك مؤسسه درماني دوردست
  .ض آميز تلقي كرده و دستور داد كه ايالت به ارائه خدمات محلي بپردازدديوان عالي اين موضوع را تبعي. نداشته است

، من مانند خيلي كسان ديگر، با اقامه دعوا در پي فراهم كردن تسهيالتي هر چه مناسـب تـر بـراي     1990در اوايل دهه 
حتاج به كمك در محل زندگي تا جايي كه ممكن بود امكاناتي براي اقامت افراد م  افراد داراي معلوليت بودم، سعي داشتم

مالقات كردم، در آن زمان او در بخش مراقبت هاي بهداشتي مدرسـه حرفـه    1991را در سال . سارا ك. خود فراهم كنم
  او يك دختر بچه. سارا قسمت اعظم عمر كوتاه خود را در بيمارستان اين مدرسه گذرانده بود. اي وايومينگ اقامت داشت
حكم دادگاه در مورد اين پرونده . ال بود كه فتق نخاع داشت و در شرايط خوبي به سر نمي بردده ساله ي باهوش و سرح

پـدر و مـادر سـارا نگـران     . اين بود كه سارا از جمله اولين افرادي خواهد بود كه به يك محيط محلي انتقال خواهند يافت
بقيه داستان خيلي جالب . زندگي كند موافقت كردند بودند، اما با ترك كردن بيمارستان به اين قيمت كه او در خانه خودش

چند سال پيش از آن سارا مجبـور  . سارا خود را با زندگي در خانه وفق داد و در كالس هاي عادي درس شكوفا شد. است
 نتيجه اين تحول. بود زندگي خود را درتخت بيمارستان يك مدرسه حرفه اي در يك نقطه دور افتاده وايومينگ سپري كند

اين بود كه او حاال يك زندگي معمولي تر داشت؛ در كنار خانواده ، همكالسي هـا، و جامعـه آشـناي خـودش بـود، و مـي       
    .توانست براي رسيدن به يك آينده روشن تر به جلو حركت كند

ينگ، به من ايـن  باب كالبي، مدير برنامه هاي محلي وايوم. او پانزده سال داشت. ، سارا از دنيا رفت2001در ژانويه سال 
مدت زماني را كه ما روي اين كره خاكي مي گذرانيم، از اين كه با وقتي كه در اختيار داريم چه   من معتقدم": طور نوشت

  ".مخصوصا ً تو و من -كار مي كنيم كمتر اهميت دارد؛ و سارا منبع الهام خيلي ها بود

  آينده

اين الگو باعث اتحاد كشـورهاي جهـان در راه   . فقيت نزديك استبراي افراد داراي معلوليت به مو ADAالگوي حقوقي 
، مجمع سازمان ملل در مورد حقـوق   2006در تابستان . يافتن تدابيري هر چه مناسب تر براي افراد داراي معلوليت است

ا بـه تصـويب   افراد داراي معلوليت تشكيل شد و يك پيمان بين المللي جهت حقوق بشر مربوط به افراد داراي معلوليت ر
  .رساند
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ADA    در اياالت متحده مساعدت مي كند تا تبعيض ها كاهش يابند و كارفرما ها را تشويق به تهيه مسكن براي افـراد
نظرخواهي هريس در مورد آمريكايي هاي داراي معلوليت كه توسط سازمان ملي   .داراي معلوليت در محيط كار مي نمايد

انجام شد، نشان مي داد كه در صد گزارشات مربـوط بـه اعمـال تبعـيض      2004ال در س) N.O.D.)(2(براي معلوليت 
منافع اقتصادي . هنگام كار در خصوص افراد داراي معلوليت ، در چهار سال گذشته به نحو چشمگيري كاهش يافته است

  .شركت ها، ناشي از استخدام يا اسكان افراد داراي معلوليت در محل كار، امري مستند است

، جـورج  )2004(در دادگاه تنسي ضد لين . شامل حال هزاران تن شده است ADAعدم تبعيض در ماده شماره دو  حكم
او براي شـركت  . لين كه دچار معلوليت جسمي است، در يك پرونده مربوط به راهنمايي و رانندگي متهم شناخته شده بود

بـراي موعـد   . رشته پلكان را چهار دست و پا باال مـي رفـت  در دادگاه كه در ساختماني بدون آسانسور واقع بود، بايد دو 
در داوري . او به خاطر حق دسترسي به دادگاه كه حق مسـلم او بـود شـكايت كـرد    . دادگاه بعدي او از اين كار امتناع كرد

االت در مورد نهايي كه به نفع او قضاوت شده بود، ديوان عالي آمريكا اعالم داشت كه ماده شماره دو ايجاب مي كند كه اي
  .افراد داراي معلوليت تبعيض قائل نشده، و حق آن ها براي حضور در دادگاه را رعايت كنند

مراكز خريد و پاساژ ها، دفاتر اداري و مراكز كسب از قبيل هتل ها  –واضح و روشن است  ADAمفاد ماده شماره سه در 
. قابليت دسترسي به مكان هاي عمومي رو به افزايش اسـت  .حق ندارند در مورد افراد داراي معلوليت تبعيض قائل شوند

دسترسي به اينترنت نيز با استفاده از ماده شماره سه، كاري است كه در دست اقدام مي باشد؛ به عنوان مثال، تارنما ها با 
ـ   . نرم افزاري كار مي كنند كه افراد نابينا بتوانند صفحه را بخوانند اي دولتـي كـه داراي   تارنما هاي متعلق بـه سـازمان ه

  .مخاطبان عمومي هستند بايد از يك سلسله استاندارد ها برخوردار باشند تا قابل دسترس شناخته شوند

من روي آمريكايي هاي داراي معلوليت و درخواست آن ها براي رسيدن به حقوق مدني خود در گذشته، حال و آينده دست 
مي روند، و امروزه هنوز بعضي افراد بايد با خفت معلوليت دست و پنجـه  برخي از شيوه هاي نگرش، دير از بين . گذاشتم

نرم كنند، اين نه فقط از سوي محيط كار و دولت به آن ها تحميل مي شود ، بلكه از طرف همكاران و حتا اعضاي خـانواده  
  .خود هم تحت فشار هستند

مايـك مبـتال بـه    . و سام، سمت مشـاور را داشـتم   من با يكي از همكاران، در امر حضانت دو پسربچه به نام هاي مايك
در . بود و در كالس هايي شركت مي كرد كه نياز هاي آموزشي و اجتماعي او را بـرآورده كنـد  ) در خود فرو رفتگي(اوتيسم 

دادگاه مربوط به طالق والدينشان، پدر به قاضي گفت كه به نظر او اوتيسم مايك باعث عقب افتـادن رشـد سـام شـده     
تصـميم  . قاضي به درخواست او پاسخ مثبت داد، و بچه ها از هم جـدا شـدند  . او درخواست حضانت سام را داشت. است

دادگاه مبني بر جدا كردن اين دو كودك براساس يك پيش فرض ثابت نشده، يعني تأثير منفي وجود يك كودك مبتال بـه  
داخت اما به حق اين دو برادر براي زندگي دركنـار يكـديگر   دادگاه تقصير را گردن تربيت مادر نين. اوتيسم در خانواده بود

  .اهميت نداد

بهم پيوسـتن دوبـاره ايـن دو    . ما در مورد حكم قاضي استيناف داديم، و دادگاه استيناف كاليفرنيا با موضع ما موافقت كرد
مبارزه كرد، بلكه بر موانع جسـمي  برادر به ما يادآوري مي كند كه براي احقاق حق معلوليت نه تنها بايد با پيش داوري ها 

زندگي كودكان داراي معلوليت نسل آينـده    .خوشبين هستم ADAمن در مورد رسيدن به آرمان هاي . هم بايد غلبه نمود
 ADAبر خالف كودكان قبل از خود، بچه هاي ما جهاني خـالي از  . در گرو طرز نگرش و توجه ما به اين مسائل خواهد بود

  .ت، جهاني كه برابري در آن حاكم خواهد بودرا نخواهند شناخ
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  واتيكان  – 2
  كند نمي واتيكان پيمان نامه سازمان ملل براي حقوق معلولين را امضا

ــد        ــا نخواه ــل را امض ــازمان مل ــوي س ــده از س ــه ش ــولين ارائ ــوق معل ــه حق ــوط ب ــند مرب ــان س ــرد واتيك   .ك

نامه سازمان ملـل دربـاره حقـوق معلـوالن      پاپ با پيمان: نوشت در شماره روز جمعه خود "الرپوبليكا"روزنامه ايتاليايي 
اشاره صـريح بـه امكـان سـقط      "در يادداشتي دليل اين مخالفت را وجود دفتر مطبوعاتي واتيكان . مخالفت كرده است

ــول   ــوزادان معلــــــــ ــين نــــــــ ــند  جنــــــــ ــن ســــــــ ــد "درايــــــــ   .خوانــــــــ

مـك   يكان در سازمان ملل در تهيه اين پيماننامهوات اين تصميم واتيكان باعث تعجب اعضاي سازمان ملل شد زيرا هيات
  .بســـــــــــــــــــــــيار كـــــــــــــــــــــــرده بـــــــــــــــــــــــود  

واضحي مبني براحترام به  هاي بطور فعال در تهيه اين سند شركت كرده بوديم و اشاره 2002  ازآغاز سال : افزود واتيكان
تغيير رفتار واتيكـان   .كرديم و دراين سند گنجانديم حق زندگي و برسميت شناختن نقش خانواده در زندگي افراد معلول

ــه مــــــاده  ــاي  زمــــــاني بــــــود كــــ ــدند  25و 23  هــــ ــتن گنجانــــــده شــــ   .درايــــــن مــــ

   .ها برسد ، بايد ازدهم فروردين ماه آينده به امضاي دولت آذر ماه گذشته تصويب شده است 22  اين سند كه روز 
  
  
  

  ژاپن – 3

  مزيستي با معلوالن از نگاه ژاپني ها يك امر طبيعي استه

درصـد از مـردم   85ظرسنجي كه سازمان نخست وزيري ژاپن انجام داده است نشان مي دهد كه نزديك بـه  تازه ترين ن
اين كشور خواهان آن هستند كه در جامعه فضايي ايجاد شود تا در آن افراد معلول بتوانند در كنار افراد سالم به طور برابر 
  .همزيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي كننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

درصـد از پاسـخ   82/9وزيري ژاپن، اين نظرسنجي نشان داده است كـه  به گزارش پايگاه اطالعاتي سازمان نخست     
دهندگان ژاپني بر اين باور هستند كه در جامعه امروزي در زمينه هاي مختلف افراد معلول نسبت به افراد سالم در تبعيض 
ــد ــرار دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده در ژاپن سبب شده تا نسـبت  درصد از پاسخ دهندگان ژاپني گفته اند، تدابير انديشيده 57/2در اين نظرسنجي     
  .به پنج سال گذشته، تبعيض نسبت به افراد معلول كمتـر شـده و ايـن افـراد آسـانتر بتواننـد در جامعـه فعاليـت كننـد         

درصد از ژاپني هايي كه كمك كردن به معلوالن را ضروري مي دانند، گفته اند، كمـك   54/3بر اساس اين نظرسنجي،     
  .يــــــــك امــــــــر طبيعــــــــي اســــــــت   كــــــــردن افــــــــراد بــــــــه يكــــــــديگر    

درصد از ديگر پاسخ دهندگان نيز در زمينه علـت ضـرورت كمـك افـراد سـالم بـه       17/8در اين نظرسنجي همچنين     
ــود      ــت ش ــار معلولي ــده دچ ــود در آين ــه خ ــود دارد ك ــال وج ــن احتم ــردي اي ــر ف ــراي ه ــه ب ــد ك ــه ان ــوالن گفت   .معل

فرد بالغ در سراسر اين كشور به طور مصاحبه حضـوري و  سازمان نخست وزيري ژاپن اين نظرسنجي را از سه هزار     
ــام داده اســـــــــــــــــــت  ــاه انجـــــــــــــــــ   .در طـــــــــــــــــــول دو مـــــــــــــــــ

در ژاپن دولت مركزي و دولت هاي محلي براي اينكه افراد معلول بتوانند مشاركت بيشتري در جامعه پيدا كنند و گوشه     
ــد    ــيده انـــــــــ ــاگوني را انديشـــــــــ ــدابير گونـــــــــ ــوند، تـــــــــ ــر نشـــــــــ   .گيـــــــــ

  .شهرداري ها با توجه به سنگيني معلوليت فرد، مراكز شغلي براي افراد معلول ايجاد كـرده انـد   در اين راستا بسياري    
در ژاپن همچنين براي راحتي معلوالن شركت هاي مترو و راه آهن موظف شده اند كه براي رفاه رفت و آمد معلوالن در     
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ـ        ــراهم كننــــ ــهيالت الزم را فـــ ــر تســـ ــا ديگـــ ــور و يـــ ــار آسانســـ ــاي قطـــ ــتگاه هـــ   .دايســـ
اتوبوس هاي ژاپن نيز در اين راستا به گونه اي طراحي شده اند كه فرد معلول با صندلي چرخدار بتوانـد خـودش بـه        

ــود  ــوار اتوبــــــــــــــــــــوس شــــــــــــــــــ   .تنهــــــــــــــــــــايي ســــــــــــــــــ
از ميان بردن پله ها و همواركردن سطح پياده روها و مناسب سازي درهاي ورودي ساختمان ها بـراي عبـور صـندلي        

ــر تــ   ــز از ديگ ــدار ني ــت      چرخ ــده اس ــرا در آم ــه اج ــوالن ب ــال معل ــاه ح ــراي رف ــن ب ــه در ژاپ ــت ك   .دابيري اس
در بسياري از مسيرها براي آسانتر كردن رفت وآمد افراد نابينا، مسيرهاي هدايت كننده به طور برجسته برروي زمـين      

  .آينــدطراحــي شــده انــد و چــراغ هــاي راهنمــايي هــم بــراي آگــاه كــردن آنهــا از رنــگ چــراغ بــه صــدا در مــي    
در ژاپن معلوالن يا افرادي كه بيماري هاي العالج دارند از امكانات درماني ويژه اي برخوردار هسـتند و يارانـه هـاي        

  .مالي براي آنها در نظر گرفته شده است

   استفاده از حيوانات اهلي براي التيام روحي معلوالن در ژاپن

  .روحي به معلوالن، سالمندان و بيماران سـخت، در حـال گسـترش اسـت    براي التيام  در ژاپن استفاده از حيوانات اهلي

ــن ــن  اي ــي را در ژاپ ــام روح ــكين و التي ــه روش تس ــي" گون ــال تراپ ــي  "انيم ــاني م ــوان درم ــا حي ــد و ي   . گوين

ف گوينـد، بـا هـد    مي) او.جي.ان(نداشته و به آنها  هايي كه اهداف مالي ها در ژاپن بيشتر از سوي سازمان گونه حركت اين
ــام   ــه انجـــــ ــراي جامعـــــ ــد بـــــ ــي مفيـــــ ــام نقشـــــ ــي انجـــــ ــود مـــــ   .شـــــ

انيمـال  "بيمارستان حيوانات ژاپن كه يكي از سـازمانهاي فعـال در زمينـه     رييس انجمن رفاهي "نو ايشين شيگه"دكتر
فعاليت در ايـن   سال پيش??? ?گفت كه اين سازمان از حدود  "ايرنا"شنبه به خبرنگار  است، روز سه در ژاپن "تراپي

  .آغـــــــــــــــــاز كــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــت  زمينـــــــــــــــــه  

افـراد معلـول و يـا     دستاوردهاي بدست آمده نشان داده كه نقـش التيـام آور حيوانـات اهلـي در روحيـه     : افزود نو شيگه
ــزرگ    ــيار بــ ــد، بســ ــي دارنــ ــدگي دايمــ ــالمندان زنــ ــه ســ ــه در خانــ ــالمنداني كــ ــت ســ   .اســ

علت كم بـودن فرصـت بـراي     شوند، به كه در تاسيسات ويژه نگهداري مي وي اظهار داشت، افراد معلول و يا سالمنداني
ــار  ــه، دچــ ــور در جامعــ ــي  حضــ ــارهاي روحــ ــترس"فشــ ــي  "اســ ــي مــ ــا دلتنگــ ــوند و يــ   .شــ

سـالمندان بـا حيوانـات اهلـي از      هاي انيمال تراپي نشان داده كه پس از آنكه معلولي و يـا  تجربه: دكتر ژاپني گفت اين
  .ري گريخته و لبخند بر روي لبانشان آشـكار شـده اسـت   گي گوشه نزديك برخورد كردند، روحيه آنها دگرگون شده و از

اي همچـون   شود، بايد داراي شروط ويژه استفاده مي بگونه اساسي حيواناتي كه از آنها براي انيمال تراپي: نو افزود شيگه
ــوزش   ــدن آمـــــ ــل و ديـــــ ــالمتي كامـــــ ــتن ســـــ ــاي داشـــــ ــند هـــــ   .الزم باشـــــ

 هاي ظر به مراكز معلوالن و سالمندان برده شود، آنها مورد آزمايشحيوان اهلي مورد ن براي همين پيش ازآنكه: وي افزود

  .شــود تاييــد مــي هــا، بــراي اســتفاده در انيمــال تراپــي ضــروري قــرار گرفتــه و پــس از قبــولي از ايــن آزمــايش

 

تاسيسات نگهداري معلوالن و سـالمندان در سراسـر ژاپـن كـار     ???? ?سازمانش در  هم اكنون: اين دكتر ژاپني گفت
ــالا ــي  نيمــــــــــ ــام مــــــــــ ــي را انجــــــــــ ــد تراپــــــــــ   .دهــــــــــ

تراپـي   بار در سـال كـار انيمـال   ???? ?تا  ?????مراكز معلوالن و سالمندان بگونه ميانگين بين  در اين: نو افزود شيگه
  .گيــــــــــــــــــــــــرد انجــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــي

سـخت   ماراندر آينده استفاده از انيمال تراپي براي التيام روحي معلوالن، سالمندان و يا بي كند كه نو پيش بيني مي شيگه
ــود    ــاني شــ ــاي روان درمــ ــي از محورهــ ــه يكــ ــديل بــ ــه و تبــ ــترش رفتــ ــه گســ ــن رو بــ   .در ژاپــ

ــتفاده از ســـگ ــايي  در ژاپـــن اسـ ــراي راهنمـ ــژه بـ ــاي ويـ ــه اســـت  هـ ــزايش يافتـ ــم افـ ــان هـ   .نابينايـ

  .گيرنـد  مـي  اي را ديـده و سـپس در اختيـار نابينايـان قـرار      اي آموزشـهاي ويـژه   هاي حرفـه  آموزشگاه ها در اين سگ

 تواند همانند افراد عادي در خيابانها قدم اي كه به گردن سگ انداخته شده، مي ويژه فرد نابينا با در دست گرفتن دستگيره

ــود   ــار شـــــــــــــــ ــوار قطـــــــــــــــ ــا ســـــــــــــــ   .زده و يـــــــــــــــ
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  .كننـد  باشد، بسياري از مردم حيوانـات اهلـي در محوطـه خانـه نگهـداري مـي       جمعيت پير مي در كشور ژاپن كه داراي

كنند، تنها جنبـه سـرگرمي نداشـته و     كوچك و كم رفت و آمد زندگي مي هاي هايي كه در خانواده اپنياين موضوع براي ژ
    .روحي هم دارد بلكه جنبه التيام

  
  

  :تركيه  – 4

  نگاهي گذرا به وضعيت و موقعيت معلوالن در تركيه

ـ   8/5 سوم سپتامبر روز جهاني معلوالن، بار ديگر مسائل و مشكالت نزديك بـه   اي را مـورد توجـه    معلـول تركيـه   ونميلي
  .مقامات و افكار عمومي اين كشور قرار داده است

  .اي مشمول تعريف رايج از معلول در تركيه هستند ميليون تركيه 8/5  قريب به 

ذهني و بيماران رواني در چـارچوب   ترين نقص عضو بدني و ناتواني و كم تواني بر اساس اين تعريف كوچكترين تا وسيع
  .زمينه تعليم و تربيت و استخدام مواجه هستند گيرند كه عمدتا با مشكالتي در نوان معلول قرار ميع

روز جهاني معلوالن، خاطر نشـان   رييس مجلس ملي تركيه امروز دوشنبه با انتشار پيامي به مناسبت "كوكسال توپتان"
در تعلـيم و تربيـت، امـور بهداشـتي و اسـتخدام       جامعه تركيه رغم برخي بهبودهاي نسبي، مشكالت اين قشر از كرد به

  .همچنان وجود دارد

هـاي رسـمي در    تـرين مقـام   عـالي  اعالم وجود مشكالتي از اين قبيل از زبان رييس مجلس ملي تركيه به عنوان يكي از
  .هستجامعه، موجد انتظار تالش براي رفع آنها هم  تركيه، در عين اذعان به وجود مشكالت جدي براي اين قشر

كمبودهـاي آموزشـي بـراي     تركيه هـم  "اگيتيم سن"موسوم به  "تعليم و تربيت"رييس سنديكاي  "عالالدين دينچر"
مراكز آموزشي ويژه معلوالن در تركيه بسيار اندك است و  شمار مدارس و": معلوالن تركيه را مورد توجه قرار داده و گفت

عـالوه   شود كه نتيجه آن سازي آنان براي ورود به بازار كار مي ن و آمادهبزرگي از معلوال اين نقيصه مانع از آموزش بخش
اقتصادي، موجب افتادن بار آنان بـه دوش   هاي مختلف بر محروميت بخش بزرگي از نيروي كار معلوالن از ورود به بخش

  ".هــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــانواده

 تخصيص نسبت معيني از استخدام نيروهاي ادارات دولتي و شركتهاي دولتي و خصوصي ملزم به طبق قوانين كار تركيه،

قانون عمال به فراموشي سـپرده   ها، اين ولي به دليل كمبود امكانات فيزيكي در ادارات و شركت. جديد به معلوالن هستند
  .دهند جريمه به وزارت كار و امور اجتماعي را ترجيح مي شده و كارفرمايان به جاي استخدام معلوالن، پرداخت

ــ" ــدر قهـ ــي وهاونـ ــتي  "جـ ــنديكاي بهداشـ ــيس سـ ــن"ريـ ــاغليك سـ ــي "سـ ــورد مـ ــن مـ ــد در ايـ   :گويـ

معلـوالن در بسـياري ادارات و    هاي متعلـق بـه   ها هزار معلول در تركيه در جستجوي كار هستند، سهميه حالي كه ده در"
ــركت ــت        ش ــك سياس ــد ي ــاله باي ــن مس ــراي اي ــت ب ــت و دول ــالي اس ــا خ ــرد   ه ــيش گي ــي در پ   ".اساس

موضوع استخدام معلوالن را يك مشـكل اساسـي بـراي     رييس كنفدراسيون معلوالن تركيه نيز "سويالدين گور جمال"
 ولي تنها براي بخش بسيار. معلول وجود دارد 937  هزار و  431  تركيه هشت ميليون و  در": گويد آنان ارزيابي كرده و مي

  ".انــــــدكي از ايــــــن معلــــــوالن امكــــــان اســــــتخدام فــــــراهم شــــــده اســــــت       
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را  هاي قانوني، حق بيمـه وي  كنند، براي فرار از مجازات كه اقدام به استخدام معلوالن مي هايي ورسوي، شركتبه گفته گ
  .كنند پرداخت كرده و مبلغ بسيار اندكي هم به وي پرداخت مي

ه در سطح شركت حضور معلوالن تركي براي": دبير كل بنياد معلوالن تركيه نيز در اين مورد گفت "اسرا بربراوغلو"خانم 
ــده  ــكالت عديـــــــ ــور مشـــــــ ــت كشـــــــ ــه فعاليـــــــ ــود دارد جامعـــــــ   ".اي وجـــــــ

بين آنان و ديگران بـه حـداقل    وي معتقد است در صورت فراهم آمدن امكانات فيزيكي و آموزشي براي معلوالن، تفاوتي
  .خواهد رسيد

ي معلـوالن و نيـز نبـود    شـهري بـرا   به گفته خانم بربراوغلو، كمبود امكانات فيزيكي خصوصا در زمينه حمل و نقـل درون 
مشاركت مستقيم آنان با ديگران در امور جامعه را بـه حـداقل رسـانده     روهاي مناسب براي استفاده معلوالن، امكان پياده

  :هــا تــدوين نشــده، گفــت    وي بــا اشــاره بــه ايــن كــه يــك برنامــه جــامع در ايــن زمينــه          .اســت

معلوالن را نيـز دارد، خريـداري كـرده     تجهيزات استفاده برايدستگاه اتوبوس كه  500  بطور مثال شهرداري استانبول "
 اند از اين امكان استفاده استفاده معلوالن آماده نشده، عمال معلوالن نتوانسته هاي ويژه ولي به دليل اين كه ايستگاه. است

ــد   ".كننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعيت تركيه را معلوالن تشكيل در صد كل  12/29   متخصص فيزيوتراپي با يادآوري اين كه "فردا آيدوغدو"خانم دكتر 
يكي از اين دو، منشا طبيعي مانند وقـوع  ": داند شمار معلوالن در هر كشور موثر مي دهند، دو عامل مهم را در افزايش مي

  ".اسـت  هـا و حـوادث راننـدگي    هـا ماننـد جنـگ افـروزي     زلزلـه، حريـق دارد و عامـل دوم عملكـرد انسـان      سـيل، 

متاسفانه در تركيه آن گونـه كـه بايـد، بـه ايـن       ولي. مادرزادي اكنون قابل پيش بيني استهاي  معلوليت": گويد وي مي
چنـين   هاي مادرزادي، يا از تولد به گفته دكتر آيدوغدو در صورت تشخيص زودهنگام معلوليت .موضوع توجه نشده است

  .آورد توان جلوگيري كرد و يا با تشخيص زودهنگام، امكان مداوا را فراهم نوزاداني مي

با فراهم آوردن امكانات ": هستند، گفت دكتر آيدوغدو با تاكيد بر اين كه معلوالن تركيه عمدتا به زندگي در منازل محكوم
 بايد معلوال را نيز از همه امكاناتي كـه بـراي   ها، مراكز هنري و فرهنگي مي ساختمان ها، -رو  ها، پياده فيزيكي در اتوبوس

   ".مند كرد د، بهرهشو افراد سالم فراهم مي

  :مصر  – 5

اي تازه و خاص قدرت  بازديدكنندگان نابينا به زودي خواهند توانست در نگارخانه -)رويتر(قاهره، شانزدهم مارس 
هايي همچون نقاب و  توانند با لمس كردن گنجينه در اين نگارخانه آنان مي. موزه مصر را حس كنند  كننده افسون

  .احساس شگفتي كنند وآنرا دريابندتخت سلطان توتانخامون ،
مندي آنها از  ها است كه با هدف بهبود سطح زندگي معلوالن و بهره اين نگارخانه در زمره يكي از چند ابتكار مصري

  .تر از زندگي برپا شده است فرصتهاي برابر در قلمرويي وسيع
كه دختران و زنان كامالً نابينا اعضاي آنند و توان به يك اركستر مجلسي اشاره كرد  ها مي از جمله ديگر تالش مصري
المللي غذاهاي حاضري كه تماماً توسط كاركناني ناشنوا و ناتوان از سخن گفتن اداره  همچنين يك رستوران بين

  .شود مي
 به خبرگزاري »افراد داراي نياز خاص در مصر: بيش از اين سكوت نكنيد«لسلي البابيدي، مؤلف، در آغاز كتاب خود ، 

او گفت كه .رويتر گفت كه در دهه گذشته، مصر در راه بهبود سطح زندگي معلوالن گامهاي بسيار بلندي برداشته است
باره به ويژه  هاي اخير پيوسته شرايط را براي معلوالن بهبود بخشيده است، با اين وجود پيشرفت در اين مصر در دهه

اندازي  توان به اجراي طرحهاي تازه بيشمار نظير راه مله ميدر چند سال گذشته بسيار چشمگير بوده است كه از ج
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  .بخش نابينايان موزه مصر اشاره كرد
كرده تا همه مشاغلي كه  سازي معلوالن كاري  در حال حاضر مصر به عنوان بخشي از تالش رسمي خود براي عادي

درصد از كاركنان خود را از ميان افراد معلول  كم پنج بيش از پنجاه نفر كارمند دارند از نظر قانوني مكلف باشند تا دست
  .استخدام كنند

هاي خاص المپيك  ، موفق شده تا در رقابت1982مصر از زمان تأسيس فدراسيون ورزش معلوالن مصر در سال 
  .معلوالن جسماني چند مدال كسب كند

اي كه رنگ عادي سازي به خود  ههاي اخير انجام چندين طرح به معلوالن مصري كمك كرده تا در جامع گرچه در دهه
تري ايفا كنند، اما چند برابر شدن فرصت شركت در امور فرهنگي و هنري براي معلوالن امري تازه   گرفته، نقش ارزنده

  .است
برپا كردند تا معلوالن بتوانند با افزايش » هنرهاي بسيار خاص مصر«سازماني غيرانتفاعي را به نام  1990در سال 

در اين سازمان غيرانتفاعي به پرورش استعدادهايي همچون . ري خود هرچه بيشتر در جامعه تلفيق شوندمهارتهاي هن
  .پردازند كنند، مي هاي نمايشي ناشنوايان كه بدون كالم هنرنمايي مي گروه

  دهنده اي تكان تجربه
طراحي نمايشگاهي ويژه بخش او شد تا به  هنده الهام الدماتي مدير موزه مصر گفت كه يك تجربه تكان ممدوح

  .براي نابينايان بپردازد
  .زدم مردي را ديدم كه در حال لمس كردن يك شاهكار باستاني بود او گفت كه يك روز در موزه قدم مي

: دارد، او به آرامي خود را عقب كشيد و راهنمايش به من گفت كه وقتي كه نگهبانان موزه از وي خواستند كه دست نگه
بايد براي اين «بعداز اين اتفاق، به فكر افتادم كه . من جا خوردم و ديگر نتوانستم چيزي بگويم» !بيناستببخشيد، او نا«

كنندگان  ساز كه بازديد ها اثر هنري دست هاي بدل ده به گفته الدماتي اين نگارخانه ويژه، نسخه» .آدمها كاري بكنم
  .صورت بريل را در خود جاي خواهد داد قادر به لمس آنها خواهند بود و نيز، دفترچه راهنما به

نمونه از شاهكارهاي هنري را كه نمونه بارز آثار دست ساز سنتي مصر است، در  63الدماتي اضافه كرد كه ما نزديك به 
بدين ترتيب، نابينايان خواهند توانست . هاي گوناگون، انتخاب خواهيم كرد كه بزرگتر از اندازه طبيعي نخواهند بود اندازه

  .آنها را لمس كنند و در مورد اين آثار نظر صائبي پيدا كنند
هاي سراسر جهان صورت گرفته است نظير موزه بريتانيا در  چنين ابتكاري به پيروي از كارهايي مشابه توسط موزه

و شود  طرح ديگري كه در مصر انجام مي. رود با اين وجود، در مصر اولين كوشش از اين دست، به شمار مي. لندن
گويند  هرچند بعضي از مردم مي. بخش است طرح ايجاد فرصت شغلي براي معلوالن دركارهاي عادي است نويد

اي  هاي زنجيره نشان دادن و حرف زدن با دست خالف ادب است، اما مشترياني كه به يكي از شعب مركزي فروشگاه
KFC اين ندارند اي جز روند چاره كننده مرغ سوخاري در قاهره، مي آمريكا، عرضه.  

آنها براي برقراري ارتباط با . كنند نه سال است كه اين رستوران را كامالً افراد ناشنوا و ناتوان از سخن گفتن اداره مي
  .كنند هايي كه روي پيشخوان است و حركات مسلط سر و دست استفاده مي مشتريان خود از عكس

و اين را با اشاره به ميز و اشاره به » بريد غذا را با خود مي«ا ي» خوريد اينجا مي«: پرسند كاركنان اين رستوران مي
خوري يا نه، انگار كه دهانشان آتش گرفته  وقتي مي خواهند بدانند غذا را با ادويه مي. كنند بيرون رستوران ابراز مي

فشردن دور كمر سفارش يك نوشيدني رژيمي هم تنها به سادگي جمع كردن و . كنند باشد، آن را با دست خاموش مي
  .شود ميسر مي

او از وقتي كه اين رستوران باز شده، به عنوان آشپز در آن . سال دارد از اوان تولد ناشنوا بوده است 32عبدالحامد مندوح 
  .به كار مشغول بوده است

ه كرد كه پيش او از طريق يك مترجم زبان اشاره به خبرنگار رويتر گفت كه خيلي خوب است كه به ما فكر كردند و اضاف
وقت اين قدر كه حاال خوشحال است، خوشحال  از اين نجاري كرده و در صنعت دوخت و دوز هم شاغل بوده، اما هيچ
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  .نبوده است
  نور و آرزو

اركستري كه با . نامد نابينايي جهان مي -جداي از اينها، مصر صاحب چيزي است كه آن را نخستين اركستر تمام
ار موسيقي كالسيك غربي و موسيقي شرقي كه در كارنامه نوازندگي خود دارد، حيرت اي از آث مجموعه گسترده

  .شنوندگان اروپايي و مصري را برانگيخته است
اين اركستر كار خود را در . كنند سال همراهي مي 37تا  13دختر و زن نابينا از  36را ) النور و االمل(» نور و آرزو«اركستر 

  .ه دختر آغاز كردبا حدود د 1960اواخر دهه 
توانند در آن واحد هم بنوازند و هم خط بريل  سپارند چرا كه نمي نوازندگان در اين اركستر همه قطعات را به خاطر مي

  .را بخوانند
گفت كه حاال زمان درازي است كه  ساله و كسي كه دوازده سال در اين اركستر حضور داشته است مي 34سحر، 

  .كند و عاشق نواختن است مي سل را تمرين نواختن ويولن
اي نيز برخوردار است، خواندن را آموخته  سحر با كمك اركستر نور و آرزو كه از مدرسه و يك مركز آموزش فني و حرفه

رساند تا با پول آن به فعاليتهايش ادامه  سازمان، اين صنايع دستي را به فروش مي. و يادگرفته صنايع دستي بسازد
  .دهد

تواند در يك كنسرت نوازندگي كند به  نقص گفت كه از اين كه مي احت پس از يك تمرين تقريباً بياو هنگام استر
  .بالد خود مي

المللي به كشورهاي اروپايي و عربي، كانادا، ژاپن و  اركستر مزبور در خالل پانزده سال گذشته با انجام چند مسافرت بين
اين گروه نوازنده مرتب در خانه اپراي قاهره . به پژواك درآورده استتايلند سرزده و آواي شهرتش را در گوش جهانيان 

  .پردازد ها به اجراي موسيقي مي ها و همايش ها، تماشاخانه ها، سفارتخانه ها، دانشگاه و نيز در مدرسه
  .هستند گنجد كه آنها نابينا سپارند، اغلب به سختي در باورشان مي شنوندگاني كه به اجراي ماهرانه آنها گوش مي

او كه از . عنوان نوازنده در اركستر كار مي كند سال است كه به 25سال دارد و معلم ارگ است، حدود  42اسماء كه 
گويد كه من از زماني كه كالس دوم ابتدايي را در اينجا آغاز كردم،  الشمس قاهره مدرك ادبيات دارد مي دانشگاه عين

  .موسيقي اولين و آخرين دلباختگي من بود. هر چيز دوست داشتم موسيقي بود چيزي كه اينجا بيش از. عاشق ويولن بودم

  :اروپا  - 6

 ؛ سال معلوالن در اروپا2003

حاميان سال معلوالن مطمئن هستند كه اين سال ابزار مهمي است براي ايجاد تعهد در گزارش كميسيون اروپا و 
  .اري از مانع براي معلوالنپارلمان اروپا، يعني حركت به سوي اروپايي ع  قطعنامه

هدف از اين كار اين است تا در سراسر اتحاديه اروپا حقوق معلوالن . اند سال جاري را در اروپا سال معلوالن ناميده
از اين رو، دولت انگلستان متعهد شده است تا براي . هرچه بهتر رعايت شود و آنان بيش از پيش در جامعه مشاركت كنند

كارهايي كه در همين راستا در انگلستان انجام خواهد شد و طرحهايي كه صورت خواهد گرفت، يك  تأمين بودجه الزم
  واقع براي معلوالن چه ثمري در پي خواهد داشت؟ اما اين كارها به. ميليون پوند پرداخت كند

اقدام راهگشاي تأكيدي اين . ، در سازمان ملل قوانين جامع برابري فرصتها براي معلوالن به تصويب رسيد1993در سال 
  .تازه و مهم بر رعايت حقوق بشر در مورد معلوالن شد و الگوي اجتماعي معلوليت را بنيان نهاد

. اند را سال معلوالن نام نهاده 2003دهمين سالگرد چنين واقعه مهمي است و از همين رو در اروپا سال  2003سال 
تا هم كاري كه در دهه گذشته انجام شده پاس داشته شود و هم  دهد جداي از اين، اين نامگذاري فرصتي به دست مي

بنابه گفته ليزالين نماينده ليبرال دمكرات و مخبر كميسيون اتحاديه اروپا . مبارزه براي تحقق واقعي برابري شكل بگيرد
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د و دستاوردهاي آنها اي فراگير رعايت شو حقوق معلوالن به گونه«در زمينه معلوالن، هدف اين سال اساساً اين است كه 
اي معادل دو ميليون پوند را شخصاً در انگلستان  اما از آنجا كه اتحاديه اروپا و دولت بريتانيا هزينه» .پاس داشته شود

كنند، شايد هر معلولي در انگلستان بخواهد بداند از اين پول چقدر سهم  صرف انجام امور معلوالن در اين زمينه مي
  .خواهد برد

توانند مستقيماً از همه كارها، اقدامات و ابتكاراتي كه در شكلي انبوه و در سطح محلي، بومي  در گام نخست ميمعلوالن 
  .انگيزه همه اينها هم نشأت گرفته از اين سال در اروپاست. اروپا انجام خواهد گرفت، بهره ببرند  يا اتحاديه

بخشيدن به اين سال در انگلستان است، وزارت كار و از آنجا كه دولت انگلستان مسئول ايجاد هماهنگي و تحقق 
هاي دولتي در امور معلوالن است را با واحد معلوالن خود همراه كرده تا به  كه پيشتاز وزارتخانه) DWP(بازنشستگي 

ته از اين كميته شكل ياف. شود اين كار شامل ايجاد كميته هماهنگ كننده ملي انگلستان نيز مي. كارها سر و سامان دهند
كننده از سوي  عالوه بر اين يك گروه اداره و هدايت. مند است هاي عالقه نمايندگان سازمانهاي معلوالن و ديگر گروه

توان به  دهد كه از جمله مي هاي دولتي تشكيل مي دولت تشكيل شده كه اعضاي آن را نمايندگان ديگر وزارتخانه
  .، ادينبورگ و بلفاست اشاره كردهاي تفويض اختيار شده در شهرهاي كارديف اداره

كنند، موافقت خود را با اجراي آنها اعالم  هاي انگلستان را براي اين سال تعيين مي ها برنامه بين آنها، اين گروه
ملي  -اي به طرحهاي محلي بيش از ده هزار پوند و طرحهاي منطقه. كنند ها را اجرا و نظارت مي كنند و برنامه مي

ها توسط كميته  جزئيات چگونگي درخواست براي دريافت اين كمك. ار پوند كمك دولتي تعلق مي گيردبيش از پنجاه هز
  . گيرد كننده ملي و واحد معلوالن وزارتخانه كار و بازنشستگي در دسترس قرار مي هماهنگ

با اين كار همه . ودگذشته از اين، سال معلوالن فرصتي را فراهم خواهد كرد تا اطالعات بسياري گردآوري و تأليف ش
اين از آن رو است كه از زمان ارائه قوانين . تصويري دقيقتر از معلوليت در سطح اتحاديه اروپا در اختيار خواهند داشت

جامع سازمان ملل و تغيير رسمي الگوي معلوليت از پديده اي پزشكي به امري اجتماعي، اطالعات چنداني گردآوري نشده 
هاي جسمي، اجتماعي و اداري كه  ياري از اقدامات تازه در سال معلوالن به برخي تبعيضاميد است آغاز بس. است

  .ميليون معلول با آن دست به گريبانند، رسيدگي كند 37نزديك به 
گرچه مهمتر از همه اين است كه، حاميان سال معلوالن مطمئن هستند كه اين سال ابزار مهمي است براي ايجاد تعهد در 

چنين » .حركت به سوي اروپايي عاري از مانع براي معلوالن«پارلمان اروپا، يعني   ون اروپا و قطعنامهگزارش كميسي
تعهدي، در پيش گرفتن راهبردي يكپارچه و جامع را در بر خواهد داشت تا بدان وسيله بتوان مانع اجتماعي، معماري و 

اگر . كند، از ميان برداشت تصادي و اجتماعي محدود ميطراحي شهري را كه راه را بر دستيابي معلوالن به فرصتهاي اق
در نظر بگيريد كه اتحاديه اروپا تا چه حد كمر همت بسته تا در تمام كشورهاي عضو آموزش فراگير را رشد و توسعه 

  .خواهدشد روشن دهد، اهميت اين امربه واقع
ي را براي ارائه دستوري خالي از تبعيض از سوي درواقع، ليزالين اميدوار است كه سال معلوالن پايه و مايه قدرتمند

چنين دستوري كه براساس ماده سيزده معاهده نيس خواهد بود، در همه . اتحاديه اروپا درخصوص معلوالن فراهم آورد
اروپا سبب ايجاد قانوني خواهد شد كه در برخورد با معلوالن جانب تساوي را رعايت خواهد كرد و اين در حالي است كه 

اين در خود به مثابه . هاي متفاوت خود را حفظ كنند ديت آنها را نيز به رسميت شناخته، به آنها حق خواهد داد كه جنبهفر
گامي بلند به جلو است، چرا كه انگلستان در حال حاضر يكي از چند كشور عضو اتحاديه اروپاست كه در قوانين خود هيچ 

  .د، نداردقانوني كه در مورد معلوالن تبعيض قائل شو
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  در جهان نگاهي به گزارش جديد سازمان جهاني كار درمورد وضعيت اشتغال معلوالن

 

  شود معلوليت جسمي نبايد موجب محروميت از كار

ـ    ILOسازمان جهاني كار يا  اي در روز جهاني معلوالن، گزارش جديدي منتشر كرد كه بر اساس آن، گرچه طـي سـال ه
اخير پيشرفت هاي چشمگيري در بهبود معاش و شرايط زندگي معلوالن حاصل شده است، اما بايد تالش هاي بيشـتري  
به عمل آيد تا بتوان موانع پيش روي اين گروه را از ميان برداشت و به آنها كمك كرد تا امكان كار و فعاليت داشـته و در  
  .رشــــــــــــد اقتصــــــــــــادي جوامــــــــــــع خــــــــــــود ســــــــــــهيم باشــــــــــــند

است، و بر اين نكته تاكيد دارد كه اتخاذ اقدامات  "حق كارشايسته براي معلوالن"ن گزارش سازمان جهاني كار عنوا    
و تالش هاي بيشتر براي رفع موانع پيش روي مشاركت معلوالن در جامعه، بسيار حياتي و حايز اهميت اسـت، زيـرا نـه    

نها را در فعاليت هاي اجتماعي افزايش مي دهد و منجر به رشد تنها سهم معلوالن را در بازاركاري بيشتر مي كند و سهم آ
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و توسعه روستايي و نيز اجراي موفق برنامه هاي كاهش فقر مي شود، بلكه در تحقق سريع تـر يكـي از اهـداف توسـعه     
  .اســـت 2015هـــزاره مـــؤثر اســـت كـــه همـــان بـــه نصـــف رســـاندن شـــمار فقيـــران جهـــان تـــا ســـال  

نفر يك نفـر  10ميليون نفر از جمعيت جهان معلول هستند يا از هر  650هاني كار، نزديك به بنا بر آمارهاي سازمان ج    
گرچه بسياري از اين افراد به طور موفـق  . ميليون معلول در سن كار هستند 470دچار معلوليت است و از اين تعداد حدود 

معموالً ميزان فقر و بيكاري در ميان آنها بيشـتر   كار مي كنند و كامالً جذب جامعه شده اند، اما معلوالن گروهي هستند كه
درصـد از كـل    80گزارش جديد سازمان جهاني كار حاكي است كه بين فقر و معلوليت رابطه اي قوي وجـود دارد و  .است

معلول زيرخط فقر به سر مي برند و  426همچنين نزديك به . معلوالن جهان در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند
  .درصد از آسيب پذيرترين و حاشيه نشين ترين فقيران كشورهاي درحال توسعه، معلوالن هستند 20تا  15اوقات غالب 
هدف اصلي و عمده اين سـازمان، فـراهم آوردن   : ، دبيركل سازمان جهاني كار در اين زمينه مي گويد"جان سوماويا"    

نفس و كرامت انساني معلوالن را افزايش مـي دهـيم،    وقتي ما حقوق و عزت. فرصت كار شايسته براي همه مردم است
ما بايد تـالش هايمـان را افـزايش    . درحقيقت افراد را توانمند مي سازيم و جوامع را غني و اقتصادها را قدرتمند مي كنيم

  .دهـــــــــــيم تــــــــــــا رونـــــــــــد تغييــــــــــــرات را ســـــــــــرعت بخشــــــــــــيم   
به پژوهش هاي بانك جهاني در اين زمينه دارد ، اشاره ILO"افزايش مهارت ها و ايجاد قابليت هاي اشتغال "بخش     

كه برآورد كرده است، ضررهاي اقتصادي جهاني در اثر محروميت اجتماعي افراد از بازار كار و عدم حضور در فعاليت هاي 
تريليون دالر است و اضافه مي كنـد كـه از    94/1تا  37/1، ساالنه بين GDPاقتصادي برحسب توليد ناخالص داخلي يا 

  .رو ايجــاد مشــاغل شايســته بــراي افــراد معلــول از حيــث اجتمــاعي و نيــز اقتصــادي مهــم اســت           ايــن
بر چالش هاي متعددي تاكيد دارد كه در محيط هاي كاري دربرابر معلوالن موجود است و از جمله  ILOگزارش جديد    

رتبط با رفت و آمـد بـه محـيط كـار،     آنها مي توان به تمركز معلوالن در مشاغل پايين و داراي دستمزد اندك، مشكالت م
مشكالت مسكن و حمل و نقل، خطر از دست دادن مزايا هنگام شروع كار و تعصب و برخورد ناصحيح ساير كـارگران در  

اين گزارش همچنين تاكيـد دارد كـه در محـيط هـاي كـاري در بـين       . محيط كار و كارفرما و كل جامعه با آنها اشاره كرد
افراد سالم ميزان بيكاري بيشتر و سطح درآمد كمتر است يا اغلب معلوالن در مشاغلي پايين تـر از   معلوالن در مقايسه با

ــود تخصـــــــــــــــــــص ــوند اســـــــــــــــــــتخدام خـــــــــــــــــ   .ميشـــــــــــــــــ
گزارش سازمان جهاني كار درعين حال حاكي است اين وضعيت نشانه آن نيست كه هيچ گونه پيشرفتي در اين زمينه     

گير تصويب قوانين ملي در كشورهاي مختلف درمورد منع تبعيض عليـه  حاصل نشده است، طي سال هاي اخير رشد چشم
. معلوالن دلگرم كننده بوده است، گو اين كه تصويب قوانين در اين حوزه به تنهايي، اجـراي آنهـا را ضـمانت نمـي كنـد     

نـه اشـتغال   از حيث ارتقاي فرصت ها و رفتـار برابـر در زمي   ILOتالش هاي دايمي سازمان هاي بين المللي، به خصوص
  .ادامـــه دارد تـــا محروميـــت اقتصـــادي و اجتمـــاعي معلـــوالن را بـــه طـــور زيـــادي كـــاهش دهـــد          

 2006سازمان جهاني كار بر اين باور است كه كنوانسيون جديد سازمان ملل درمورد حقوق معلـوالن كـه در دسـامبر        
دي براي از بين بردن تبعيض عليـه  تصويب شد، باعث تشديد اقدامات در سطح كشوري و جهاني مي شود و نيروي جدي

اصول اين كنوانسيون جديـد سـازمان   . معلوالن به شمار مي آيد و منجر به افزايش حضور مثبت آنها در بازار كار مي شود
سازمان جهاني كـار اسـت كـه درمـورد      159در اين زمينه، از جمله كنوانسيون شماره  ILOملل مطابق با استانداردهاي 

ــد توانــــــــايي هــــــــا  " ــه اي و شــــــــغلي معلــــــــوالن  رشــــــ   .اســــــــت "ي حرفــــــ
در اين كنوانسيون تاكيد شده است كه بايد درمورد اجراي سياست . را پذيرفته اند 159كشور، كنوانسيون  80تاكنون     

هاي ملي مرتبط با رشد توانايي هاي حرفه اي و شغلي، با سازمان هاي نماينده كارگران و كارفرمايـان و سـازمان هـاي    
در كنوانسيون جديد نيز درمورد مساله مشاوره با گروه هـاي مهـم ذي ربـط تاكيـد شـده      . الن مشورت شودنماينده معلو

حاكي است كه اگر دولت ها، كارفرمايان و اتحاديه هاي كارگري سياست هاي عدم تبعـيض   ILOبه عالوه گزارش.است
  .كـار نقــش مهمـي خواهـد داشــت   عليـه معلـوالن را اجــرا كننـد، ايـن اقــدام در مـديريت معلوليـت در محــيط هـاي        

، سازمان جهاني كار در روز جهاني معلوالن برنامه جديدي را جهت اعتالي اصول كار شايسته در بـين  2007در سال     
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اين سازمان مي گويد، اميدوار است چنين اقداماتي كمك كند تا مسائل مؤثر بر معلـوالن در جهـان   . معلوالن، شروع كرد
ــود و    ــتر درك ش ــار بيش ــود        ك ــار ش ــيط ك ــا در مح ــوق آنه ــازه اي از حق ــاي ت ــت ه ــب حماي ــث جل ــز باع   .ني

در ايـن كشـور   . اما بهتر است به عنوان يك نمونه در پايان اشاره اي به وضعيت معلوالن در لهسـتان داشـته باشـيم       
گرچـه سـهم   . سـت همانند ساير كشورهاي اروپايي، ميزان بيكاري معلوالن در مقايسه با ساير كارگران بسـيار زيـادتر ا  

درصد است، گو اين كه نشانه هـايي   8/3درصد است، اما سهم آنها در بازار كار فقط  10معلوالن در سن كار در لهستان 
  .و كارفرمـاي او يكـي از آنهـا اسـت     "پـاول "از بهبودي وضعيت معلوالن در اين منطقه مشاهده مي شود كـه مـاجراي   

مي است، نماينده يك شركت لهسـتاني و كـار او فـروش لـوازم آرايشـي،      كه دچار معلوليت جس "پاول كاميتسكي"    
من به شـغل خـود واقعـاً عالقـه منـد      : او مي گويد.تجهيزات آزمايشگاهي، وسايل پزشكي و مواد ضدعفوني كننده است

مـردم   دوست دارم با. طبقه زيرزمين واقع شده است خودم را محبوس كنم 10تمايلي ندارم در اتاق كوچكي كه . هستم
بـراي او و  . وقتي در خودروي خود رانندگي مي كند، همانند ساير نماينـدگان فـروش بـه نظـر مـي رسـد       "پاول".باشم

ــد      ــي كنـــــ ــتفاده مـــــ ــر اســـــ ــه او از ويلچـــــ ــدارد كـــــ ــي نـــــ ــايش فرقـــــ   .كارفرمـــــ
انسـان  . رممشكلي ندا. مي توانم سوار اتوبوس و قطار شوم، اما درحال حاضر قادر به رانندگي نيز هستم: او مي گويد    

فكر مي كنم كارهاي زيادي را انجام مي دهم كه افراد كـامالً سـالم   . مي تواند كارهاي بسياري را با ويلچر هم انجام دهد
ــتند   ــام آن نيســــــــــــــــــ ــه انجــــــــــــــــــ ــادر بــــــــــــــــــ   .قــــــــــــــــــ

مديراني همانند او، توانـايي  . كارگر خوبي است "پاول"مدير بازاريابي و ناظر او تاييد مي كند كه  "ماريوس مارسل"    
ــد    ا ــي كننــــ ــين مــــ ــران را تحســــ ــا ديگــــ ــاط بــــ ــراري ارتبــــ ــول در برقــــ ــراد معلــــ   .فــــ

برعكس از او همان انتظاراتي را دارم كه از . احساس معلوليت كند "پاول"هرگز اجازه نمي دهم : مي گويد "مارسل"    
ز او چنـين خواسـته   به روي خود نمي آورد، ولي در اعماق قلبش از ما قدرداني مي كند كه ا "پاول". ساير نمايندگان دارم

اما جذب .اي داريم و او مجبور است كه همان اهداف موردنظر را محقق كند و همان دستاوردها را براي شركت داشته باشد
مجـري مشـهور برنامـه هـاي      "دروتـا ولمـن  ".در جهان كار مساله اي استثنايي است "پاول"كامل افراد معلول همانند 

ما به ندرت افراد معلول را در خيابان هـاي  : تهيه شده است، مي گويد ILOكه برايتلويزيوني لهستان در فيلم مستندي 
اميدوارم، در اين كشور كارفرمايان ديگـري نيـز   . لهستان مي بينيم، همين وضعيت در محيط هاي كاري نيز صدق مي كند

  .هـاي آنهـا نقـش دارد    اين حقيقت را بپذيرند كه استخدام افراد معلول، كـار بـا ارزشـي اسـت و در موفقيـت شـركت      
درمورد وضعيت معلوالن در لهستان، اين كشور بيشترين ميزان معلول را در بـين كشـورهاي    ILOبنا بر گزارش اخير    

كارگر در سن كار، يك نفر  10به عبارت ديگر از هر . ميليون معلول در سن كار وجود دارد 238در اين قاره، . اروپايي دارد
به عالوه، در اين كشور ميزان حضور معلوالن در بازار كار به طور چشمگيري كمتر از ساير . ستدچار معلوليت محسوس ا

درصد معلوالن در سن كار مشغول فعاليـت هسـتند، درحـالي كـه ايـن ميـزان در        38در اين كشور فقط . كارگران است
سـازمان توسـعه و همكـاري    وضعيت معلوالن در ساير كشورهاي عضو .درصد است 52درصد و در سوئيس  49انگليس 

رئيس قبلـي بخـش توسـعه و تـرميم      "ارتور اريلي". و كشورهاي اروپايي به همين نحو است OECDهاي اقتصادي يا
آمارهاي موجود اشاره به آن دارد كه در : ، مي گويدILOبراي "حق كار شايسته براي معلوالن"جهان و نويسنده پژوهش 

  .برابــر و حتــي بيشــتر از ايــن ميــزان در مقايســه بــا كــارگران ســالم اســت بــازار كــار ميــزان بيكــاري معلــوالن دو
پژوهش ها نشان مي دهـد در سراسـر جهـان    .اما اين مساله حاكي از آن نيست كه هيچ پيشرفتي حاصل نشده است    

ــد        ــده انـ ــوالن برآمـ ــتخدام معلـ ــعيت و اسـ ــن وضـ ــول ايـ ــدد قبـ ــان درصـ ــتان، كارفرمايـ ــد لهسـ   .هماننـ
پي _كارفرمايان به ارزش كارگران معلول و نقش آنها در رشد و توسعه شركت هايشان : مي گويد در خاتمه "ولمن"    

  .من كامالً معتقدم كه آنها واقعاً شايستگي اشتغال و فعاليت اقتصادي را دارند. برده اند
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  فهرست منابع و مواخذ

  
  
  

• http://www.america.gov/st/health-

persian/2008/April/20081017170512SrenoD0.8154566.html  
  

• http://www.idp.ir 
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• http://www.shamdani.com/  

  
• http://www.unic-ir.org/  

  
• https://www.mypersianforum.com 

  
• www٢.irna.ir/ar/news/view  

  
• http://www.hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1382/820410/news/malolin.htm 

 

  
 

  
  

  
 


