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  چکیده

گرش ن معلوالن به عنوان طیفی از اقلیت های یک جامعه همواره به نوعی در معرض تضییی  قوو  وود می بانینک  ه ویر رذ ر ار از   

درفرآینک زنکری اجتماعی   بسترهای مورراذ ر اری به عنوان ور رذ مبنای آن الزم می آیک. در این مواله « قق مکارانه»به « ترقم محورانه»

با توجه به فرویییه عکم رعایت ا ییا برابری   انوییاچ   همدنین عکم  جود وییمانت های اجرایی قوی برای قوانین   مورراذ مربوطه  ل  م   

بر این اسیا  بنا بر ویر رذ  معلولیت   مفاهیم  ابسته به آن  با توجه به نگرش قوانین    .گری آن ها مورد بررسیی   تک یک قرارررفته اسیت  بازن

داولی بروی از  شیورها   نی  اسیناد قووقی بین المللی ج ت تبیین موویوب  بازتعرید نکه است. ستک تیالید د لت در د  بحم قمایت    

ی با لحاظ بعضیی ور رذ های قوو  بشری قواعک بین المللی  مورراذ داولی سایر شورها  قانون اساسی   قوانین عادی    های رفاهی   مکن

مورراذ موجود در ایران  با نگاه به ا یییا ب ره ریری برابر از فر یییت ها  تبعی  متبت   تم یکاذ ارفاقی الزم در وویییو  معلوالن  مورد  

ت. نواط وعد   قوذ آن در مراقا قانونگ اری   اجرایی  با استناد به قوانین    اقعیت های موجود در جامعه بررسی   ارزیابی قرار ررفته اس

ر دبررسیی   نناسانکه نکه است. این نونتار در کد اراهه ساز  ار ارتوای  یانت بیشتر از قوو  ناتوانان  ب ینه  ردن  وعیت موجود   تیییر  

قشیر می بانیک   از سیوی دیگر ور رذ ا  ت  تک ین   ت یه مورراذ نایسته به نحوی  ه بتوانک تضمین    نگرش عمومی جامعه نسیبت به این  

 رردد. ننکه قووقشان بانک  آنیار می

 

 معلولیت  توانبحشی  رفاه  برابری  تیالید د لت  قوو  بشر. کلید واژگان:
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 مقدمه

ارزش های انسانی  برابرسازی فر ت ها برای همه اقشار امر زه در ج ان با تییه بر ا یو  بنیادین قوو  بشیری      

جامعه با نیرای   یهه   منحویر به فرد  ییی از دغکغه ها   ا و  م م در تبیین ر ییردهای جکیک قاعکه سازی   مورره   

اد رر اری می بانک  ه این ر ییرد جکیک   در قا  تیییر باعث نکه است تا با نگاهی جام   جایگاه   نوم تک تک اف

 در ن جامعه بازتعرید نود.

ویییر رذ ها   تیییراذ اجتماعی جکیک داهماو پویاتر از قبا بر ر نک قاعکه سیییازی تک یر می ر ارنک  ه نگاه  یهه به  

رونه ای از می بانک. معلوالن  ه « قق محورانه»  بلیه با ر ییرد «قمایت»  « ترقم»بروی اقشار وا  جامعه نه از منظر 

ود ناهنجاری های در نی )جسیییمی   ر قی    ناهنجاری های بیر نی )عر یییه های اجتماعی   فرهنگی   با  اقعیت موج

قووقی   ...   ییی ازم م ترین اقشییار  یهه در ن جامعه هسییتنک   بحم قابا توج ی از جامعه را تشییییا می دهنک  ارر  

 ی برای آن ها فراهم نگردد  نمی تواننکسیییاز  ارهای قمایتی با نگرش قق محورانه )تبعی  متبت  در ج ت برابرسیییاز

 قتی از قوو  ا لیه وود برووردار نونک. 

در ایران با توجه به عکم توسیییعه یافتگی  این ر ییرد علی رغم نگرش ارزش مکار نانیییی از ج ان بینی اسییی می   

مایت فو  با نگاه ق قووقی آن  چنکان مورد توجه قرار نگرفته است  -قا م بر فضیای عمومی جامعه   سیاوتار سیاسی  

محورانه  در نیرای  محتلفی قوانین   مورراتی محت  معلولین تک ین   تویویش نکه است  ه به دالیا محتلد نتوانسته   

در ج ت تحوق اهکاچ مورد نظر منکرج در اسناد قوو  بشری   نی  بروی اهکاچ منکرج در ا و  قانون اساسی   قتی 

 رردد. آموزه های متعالی دینی  مو ر  اق 

در این مواله سییعی نییکه در پرتو ا ییو  علمی   عملی رای، دنیا  موایسییه ای اجمالی در باا هنجارهای بین المللی  

قوو  بشییری   بروی قواعک وا  نظام های قوو  داولی  شییورهای در ووییو  معلوالن   ییورذ پ یرد. وییمن    

ی ایران  جکیکترین نگرش های در قوو  موووعهنیناسیایی نواط وعد   قوذ  جنبه های از تم یکاذ ارفاقی معلولین   

مبتنی بر برابرسییازی در مووییوعاذ اسییاسییی از جمله وییر رذ بازتعرید مفاهیم  تببین ل  م قمایت های رفاهی   مکنی 

د لت   بررسییی و اهای موجود از منظر مورراذ ر اری   نی  تضییمین وییمانت اجراهای آن  مورد بررسییی   نیاش  

قابا ذ راسییت  ه مسییاها قووقی جانبازان انو ا   جنم تحمیلی وود مووییوعی رسییترده اسییت  ه   البته "قرار ریرد.

 دراین مجا  نمی رنجک  ل ا در این مواله فو  معلولین عادی مورد بررسی قرار می ریرد.

 

 مفاهیم   -1

   معلولیت -1-1
ررفته نکه است  ه با ر ر زمان  9«دست در   ه»از بازی نیانسی تجاری قکیمی آنلگوسا سونی   5 لمه معلولیت 

                                                           
5. Handicap/disability.  
9. Hand – in – cap. 



بی ارنک    «handicap»نکه است. بسیاری ازمکافعان قوو  معلولین از ا ط ت  4«معلولیت»یا « نو »وود به وود منشیک  

cap-»ادعا دارنک  ه معلولیت مشتق از ا ط ت  2ادعا می  ننک این  اژه پیشیینه وونیاینکی نکارد  چرا  ه لیت نیناسان   

hand-in »   م 1629ا لین استفاده از این  اژه  از یک نوا   قو  به سا   6ه اناره به تیکی رری در ویابان دارد.اسیت. 

در مورد  ود ان معلو   بت نکه  1312در ن ایت برای تعیین اوت   ر انی یا جسیمی نحستین بار به سا      بر می رردد

   7است.

م می توان یافت. در این سا  بعک از یک  1214وادث سیا   با نگاهی دقیق  قویوت نییا ریری این مف وم را در ق  

مجر قان جنگی بسیاری برای  شور به جا   در انگلستان 8سیری جنم های سیحت موارن با د ران پادناهی هانری هفتم  

  ویییمی میانک  ه قادر به انجام  ار   فعالیت های اجتماعی نبودنک  هانری هفتم برای توویت   قمایت از آن ها قانونی   

نمود  ه  ر د این سیربازان مجر ت )معلو   را به ویابان ها با   هی در دست ج ت طلش یاری   مساعکذ هموطنان به  

 11بنابراین این عما در طو  زمان ها محت  به انحا ی بوده  ه نوعی نو    ناتوانی 3پا  وکماتشان  قانونی می نمود.

 نک   ل ا توسعه مف ومی یافته است. نیاز به جنبه های قمایتی دانته ا  دانته انک 

مف وم   بردانیت ذهنی متفا ذ از  اژه ها   ا ط قاذ در جوام  رونارون می توانک در تک ین قوانین   مورراذ   

نوم م می را ایفا نمایک. ارر این  اژه ها با نگرش سیییطحی   عکم جامعیت   مانعیت مطلوا تعرید نیییونک  مان  تحوق 

آن مووییوب می نییونک. آن جایی  ه توسییعه   تضییییق مف ومی   موییکاقی   دایره معلولیت در این   اهکاچ قانونگ ار در

 راستا قابا تکما است  ل ا توجه   موایسه با قوانین   مورراذ سایر  شورها الزم می بانک. 

های  فعالیت معلولیت را آن نوب از ناتوانی جسییمی یا ر انی می دانک  ه مان  از مشییار ت در «  بسییتر»دییشیینری  

با اسیتکاللی  عکم رنک   نموی را  ه توس  جامعه نوعی   15طرفکاران قوو  ا تیسیم  11معمو  ر زمره نیح  می نیود.  

قانون قمایتی معلوالن اسییترالیا  معلولیت را محک ش نییکن  19برچسییش   انم محسییوا می نییود را معلولیت می داننک. 

تفیر  درک از  اقعیاذ  ابراز اقسییاسییاذ   قضییا ذ نییحوییی   تمامیت جسییمی   ر قی  ناهنجاری   اوت   در فراینک

با لحاظ نگاه فرهنگی جامعه  قانون قوو  بشییر  انادا وییمن بر نییمردن هررونه ناتوانی ر قی      14محسییوا می  نک 

 12جسیمی در هر د ره ای از عمر  عارویه های نانیی از اعتیاد به الیا   مواد محکر را نی  در زمره معلولیت دانسته است.   

                                                           
4. Disability. 

2. Morphophonemics. 
6. Amunds, Ron, “about the ,meaning of Handicap”  Dept of philosophy, university of hawaii at hilo, about the 

meaning of “Handicap” available at: www.uhh.hawaii.edu/ronald/HandicapDefinition.html 
7. http://handicap.com. 
8. Henry VII (1457-1509). 
3. http://www.shopes.com/hanguage/offense/handicap.asp. 

11. Disability. 
11. www.merriam=Webster.com/dictionary/handicap. 
15. Autism rights movement. 

19 . Solomon/Andrew,"The New wave of Autism Rights Activists" New york magazine, Retrieved October 

30,2011, p.57. 
14. australian Disability Discrimination Act 1992. 
12. canadian Human Rights Act 1977. 



برنمردن بروی عاروه   ه قسیمت متکور این معلولیت نسبت به سایر قوانین منحور به فرد می بانک. در نیوزیلنک ع  ه بر 

در  16های ر قی   جسییمی  نییحوییی را  ه از  یلدر   یا سییم راهنما اسییتفاده می نماینک  معلو  به قسییاا می آ رنک. 

های عملیردی نح  نی در بروورداری    اربست ظرفیتسوهک محک دیت های جسمی   ر انی در بروورداری   ر ا

قانون قمایت از معلوالن چین  معلو  را  سیییی می دانک  ه دچار  17در هر مرقلیه از زنکری معلولیت قلمکاد می نیییود. 

فوکان انجام  ظاید ر انی   سییاوتار بکنی بانییک   به عاروییه های نیینوایی  رفتاری  معلولیت های چنکرانه   ... دچار   

در یک پایین تر بانک   به تکییک پ نک   قیت   41قانون قمایتی هنک ناتوانی های جسیمی   ر انی  ه نبایک از   18نیک. با

قانون توانبحشییی معلولین تایلنک  اوت   در ب ره منکی از پتانسیییا های   13دارد رسیییکه بانییک را اط   معلولیت می دانک. 

 51قر تی  مشییحوییه نییح  معلو  محسییوا می  نک. -های جسییمیفیری   قکرذ یادریری را در  نار سییایر اوت   

قواعک اسییتانکارد سییازی سییازمان ملا در برابری فر ییت های معلولین  با توجه به جوام     شییورها  معلولیت را نییاما   

و  ه تعکادی از محک دیت های عملیردی افراد می دانک  ه بر فعالیت های سازمان یافته ای چون ارتباطاذ   آموزش 

قبا از تعرید    1989قانون جام  قمایت از قوو  معلوالن مووا  51پر رش در نیرای  مسیا ی بتوانک تک یر بگ ارد.    

نموده است   این  " میسیون پ نیی سازمان ب  یستی"تبیین نیرای  معلولیت  آن را منوط به تکییک مرج   ی قیت دار   

مسیییتمر   قابا توج ی  ه م  ر بر سییی مت    ارآیی عمومی  تکییک را در ادامه منوط به ویییایعه جسیییمی  ذهنی   ر انی

نیح  بانیک   به نوعی تحکیکی بر اسیتو   فرد بانک می دانک. در این قانون تن ا جنبه فی ییی   ر انی افراد مورد توجه    

ک دیت حقرار ررفته اسیت  ه نشیان دهنکه آن اسیت  ه قانونگ ار معلولیت را نرط  اهم استو   فرد دانسته است   م   

های محیطی  اجتماعی   سییستمی را  ه باعث بر ز معلولیت در فرد می نونک را مشمو  قانون ننموده است  در قالی  ه  

این عواما موجش  اهم اسیتو   فرد در زمینه های اجتماعی   اقتوادی می نود. هم چنین می ان   قک د اوت   ها را  

 ار نموده است.  منوط به تکمین نظر   تکییک مرج    قیت د

 22توانبخشی-1 -2

فرآینکی است  ه در آن به فرد توان وواه  مک می نود تا توانایی از  59توان بحشیی   نوتوانی در علوم ب کانیتی   

دسیت رفته وود را پک از یک  اقعه  بیماری یا آسییبی  ه منجر به محک دیت عملیردی  ی نکه است مجکداو به دست   

. در جرم اسیییت آ رد. در بازتوانی برو چ پ نییییی غالباو دار یی تجوی  نمی نیییود   ر نک بازیافتن توانایی ها تکریجی

نیییناسیییی   قوو  نوعی از اقکاماذ تکمینی   تربیتی اسیییت  ه با هکچ تکدیش ب هیار   بازرردانی آن به چروه طبیعی  

 زنکری اجتماعی به جامعه  ورذ می پ یرد. 

                                                           
16. New Zealand Human Rights Act 1993. 

17. Sweden prohibiting Discrimination in working Life against persons with Disabilities 1999. 
18. Law on the protection of Disabled persons 1990. 
13. persons with Disabilities (inda Egual opportunities Protection of Right and ful participation Act (1995). 

51. Thailand Rehabiltation Disabled persons Act 1994. 

51. 48/96/un, Standard Rules on the Equahization of opportunities for persons with Disabilities (1993). 

55. Rehabihitation. 
59. Health Seiences. 



به تجوی  بروی از  ظاید  56بک ن تعرید توانبحشیییی درماده  54قوو  انیییحیا  دارای معلولییت    نوانسییییون 

با طرت موووعاذ سه رانه  56برای د لت های عضیو پرداوته اسیت. سیازمان ب کانیت ج انی     52"ازتوانیتوانبحشیی   ب "

نیاتوانی   معلولیت تووییییر در پکیکه معلولیت را از فرد به جامعه منتوا نموده تا بکین  سییییله ویییمن تک یک بر    57اوت  

وانبحشییی را مجموعه ای از اقکاماذ آموزنییی     ت 58توانمنکی های افراد معلو   مشییار ت ا  را در جامعه اف ایم دهک.

قرفه ای   ... در ج ت بازتوانی فرد معلو   به منظور ارتوای سیییطا  ارآیی ا  در باالترین قک ممین می دانک. در در ن 

راهبردی ج ت عکالت اجتماعی    91توانبحشییی مبتنی بر جامعه 91  سییازمان ج انی  ار 53برنامه توسییعه جوام  یونسیییو 

ع  ه بر بیان م لفه  (CBR)توان بحشییی مبتنی بر جامعه  95مامی افراد  ه دچار ناتوانی هسییتنک  به جامعه اسییت.پیوسییتن ت

های همیاری   تعا ن اجتماعی   تمر   بر ارزش ها جامعه   وانواده  وودمراقبتی را م م ترین  ظیفه می دانک   ا ییو  

سیییازمان ب کانیییت ج انی در برنامه   99نی  اراهه می نمایک.  چیارچوا هیای مرتب  بیا مراقبت های ب کانیییت وانگی را    

 ه ناما چ ار ج ا ارتوای ب کانت   92د لت ها را موظد به رعایت مراقبت های ا لیه ب کانیتی  94«ب کانیت برای همه »

 96پیشگیری  وکماذ درمانی   توانبحشی است  می نمایک.

 های ماساژی  ه برای درد ستون فوراذ تجوی  می در ایران قکمت توانبحشیی به طش فی ییی بوعلی سیینا  قرارذ   

تا چنک دهه قبا توجه به امور معلوالن جنبه  97نمود   همدنین اسییتفاده از آا های معکنی برای تسیییین دردها می رسییک.  

  تیلید د لت بر دایر نمودن انجمن توانبحشییی در  زارذ  ار   امور  1947م هبی دانییت  ه با توییویش قانون سییا   

انجمن  1922  امور معلوالن به عر ییه قوانین   مورراذ  شییور  ر د پیکا  رد. با انح   این  زارتحانه در سییا  اجتماعی

تا نون برنامه ها   فعالیت های توانبحشییی به معا نت  1928م  ور به  زارذ ب کاری   ب  یسییتی انتوا  یافت   از سییا   

 ذ رفاه می بانک محو  نکه است.  تحووی در سازمان ب  یستی  ه هم ا نون بحشی از  زار

در  یانیادا برنیامیه هیای اجتماعی زیادی برای معلولین از راهیارهای تکمین درآمک  تا قمایت ها از  ار افتادری         

 مک های اسیییتحکامی برای افراد معلو  در نظر ررفته نیییکه اسیییت. با توسییییم مسییی ولیت ها   ظیفه اجرای برنامه های  

د لت فکرا    مسی ولیت های رفاهی  آموزنییی  ب کانتی    توانبحشیی در راسیتای اف ایم درآمکهای معلولین عمکتا به   

                                                           
54. Convention on the Rights of Persons with Disabihities (2006). 

52. Hablitation and rehabilitation. 
56. world Health organization (WHO). 
57. Impairment. 

 .38   1975 توانبحشی  چاپ ا    زمستان توی جیتایی  دانشگاه علوم ب  یستی   نظر د تر محمک   زیرمبانی توانبخشی. نودهی موکم  افسون  58
53. Unesco. 
91. world work organization. 
91. community Based Rehabilitation. 

 .142   1985  8  نشریه ر ان نناسی   علوم تربیتی  نماره توانبخشی مبتنی بر جامعه و آموزش و پرورش فراگیر. فرهبک  مهران  95
99. Hoeman shirhey Pollock (1992) "umbrella for Health care" Holistic nursing practice, vol6, lssue 2pp.32-33. 

94. Health for all. 
92. Primary health care. 

 .1989؛ ترجمه د تر علی چابک   ت ران نشر دانهه   چاپ ا    راهنمای برنامه ریزی ملی توانبخشی. ه نکر   اینار؛ 96 

 15. نودهی موکم  همان   97



 98همدنین برنامه های اجتماعی به د لت های محلی  ار ار نکه است.

 

  39رفاه-3-1

مف وم رفاه در ابتکا ناما اقکاماذ متفرقه ویریه   تعا نی های ابتکایی به منظور  مک به همنوب   در قالش همیاری  

به مجموعه اقکاماذ    1381نییازهیای ا لییه ویانواده ها   رر ه های محلی بود. در دهه     دررییاری هیا برای تیکمین     هیا   

در جامعه   غلبه بر مساها اجتماعی اط   می نک.  ها ج ت اروای نیازهای افراد   رر ه وکماذ رونارون اجتماعی در

 41«نسان در زنکری مطرت استرفاه اجتماعی به مجموعه نرایطی اط   می نود  ه در آن وشنودی ا»در قا  قاور 

اسییا  این نگرش رفاه اجتماعی مجموعه نییرایطی اسییت  ه در آن مسییاها اجتماعی قا   یا  نتر  نییکه انک    بر 

تحو  ایجاد نکه در این مف وم قابا  41نیازهای ا لیه انسانی اروا نکه است   فر ت های اجتماعی به قکا تر رسیکه انک.

ز پکیکه هایی از جنک فعالیت   وکماذ به پکیکه های از جنک نییرای    قاالذ تبکیا توجه اسییت یعنی رفاه اجتماعی ا

نییکه اسییت. ع  ه بر این  مف وم جکیکی نظیر فر ییت های اجتماعی   روییایت اجتماعی نی  به آن  ارد نییکه اسییت. بر 

ن ها  اجتماعاذ محلی   به طور اسیا  این مف وم  رفاه اجتماعی را می توان در سیطا افراد  وانواده ها  انجمن ها  سازما  

 لی جامعه در نظر ررفت. این مف وم هم چنین می توانک در برریرنکه رر هی از  شورها  مناطق بین المللی   یا ج ان به 

   45اع میه ج انی قوو  بشر   ن ر نک نی  به نحوی انعیا  پیکا  رده است. 52   55طور  لی بانک. این مفاهیم در مواد

 

 ای رفاهی دولت  حمایت ه-2

از نظرراه قوو  بشیر د  جنبه از قق ها  یعنی قق های رفاهی   قوو    آزادی های اساسی بایک مورد توجه قرار   

فرد بر  49ریرد. قق های متبت در ج ت تضیییمین قیاذ جسیییمانی همراه با قیتیت انسیییانی فرد می بانیییک  ه قق مطالبه 

بروورداری از قوو  اقتوادی  اجتماعی   فرهنگی مستل م دوالت »است.  ستون فوراذ قق های رفاهی 44مکاوله د لت

این قق ها بایک  42«جکی دسییت انکر اران وکماذ عمومی همراه با  مک مالی قوو   سییازمانی   اجرایی د لت اسییت.

                                                           
98. Riggar, T.f & maki Dennisr, handbook of rehabilitation Counseling, Springer Publishing company New york, 

2004, p.82. 
93. Welfare. 

 ران    انتشیاراذ ب  یستی   دانشگاه علوم ب  یستی   توانبحشی  ت به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی. نیورای برنامه ری ی سیازمان ب  یسیتی  شیور      41

 .15   1973چاپ ا    سا  
 .15. همان   41
 .563-571 1985راذ دانشگاه ت ران  چاپ سوم  سا   انتشاآزادی های عمومی و حقوق بشر. طباطبایی موتمنی  منوچ ر  45

49. claim –right. 

علو  م . قق های بشیری در نظام قوو  بشیر معا یر  از مووله قق مطالبه هایی هستنک بر وک د لت.  ه الزمه آن  وعیت تع کی د لت در موابا آن است:   44

ق آن اسیت. در این رابطه قووقی  نح  محق است   ماهیت این قق مطالبه است.  دارنکه قق اسیت   د لت میلد. قق مطالبه ای همانا قق به معنای مضیی  

بشیییر در   به زبان دقیق تر قووقی می توان رفت  ه الزمه قق مطالبه   جود  ظیفه ای در طرچ موابا اسیییت. نگاه  نیک به: قاری سییییک فاطمی  محمک  قوو

 1983نییی ردانم   لییک  برایان  فرهنم نظریه قووقی  ترجمه محمک راسیییخ  نشیییرنی    انتشیییاراذ 989  دفتر د م    49ج ان معا یییر  دفتر ییم   

  418-416. 
 .166   1984  نشرمی ان  چاپ ا    حقوق وآزادیهای سیاسی. هانمی  سیک محمک  42



هم زمان با قواعک نسا ا   )قق  47محسیوا نونک  ه از نظر قانونگ اری    کر اری  46از نوب آزادی یا رهایی از اقتیاج

 های مکنی  اما نناسایی آن ها به لحاظ فلسفی   نظری متکور از آن بوده است.  

ا یا عکم تبعی  به عنوان بنیادی ترین ا یا قوو  بشیر اقتضیا دارد  ه  وعیت تع ک د لت در موابا معلوالن با      

هم قابلیت تحویییی  افرادی دارنک   هم امیان تیییر  این قق ها»سیییایر نییی ر نکان تفا تی نکانیییته بانیییک. با این قا    

قمایت متبت از  43«تبعی  بر مبنای معلولیت» نوانسییییون قوو  انیییحیا  دارای معلولییت با لحاظ     5میاده   48«.اقوالی

 الزم می دانک.  - ه از موادیق تبعی  معیو  است-در ج ت جبران نابرابری ها را  21معلوالن

تبعی  » راه را برای« رفتار به متابه برابر»به مف وم نوین   قوو  بشیییری « فتار برابرر»عیک   از مف وم ارسیییطویی  » 

 ه اسیناد نوین قوو  بشیر معا یر در اقکاماذ اف  ن قمایتی از قشرهای  م توان تر جامعه    « تبعی  معیو »  یا « متبت

  25 ا دوالتنیییود. ل« رفتار برابر»جایگ یندر وویییو  معلوالن بایک « رفتار به متابه برابر»بنابراین  21«اسییت  باز می  نک 

د لت به منظور تکمین رفاه   آسیایم عمومی اقشار  م توان جامعه  ور رتی اجتناا ناپ یر است.   24  قراسیت  29نظارذ

 در این قسمت بروی از تیالید رفاهی د لت در موابا معلوالن با نگاه به قوانین   مورراذ از منظر ر رانکه می نود.

 

  55آموزش-1-2

قق آموزش به عنوان قوی از قق های بشییری در اسییناد بشییرد سییتانه از جمله میتا  بین المللی قوو  اقتوییادی     

قوی آزاد   همگانی در تمام سییطوت   در موط  ابتکایی اجباری قلمکاد می نییود. منشییور ج انی    26اجتماعی   فرهنگی

همه »می رسیییکه  وییمن بیان قق بروورداری م. به توییویش مجلک نییورای اسیی 1334نی   ه در سییا   27قوو   ودک

از قق آموزش   ود ان دارای نوای  جسییمی  ر انی   اجتماعی را در بروورداری از قق ییسییان نسییبت به  «  ود ان

 نوانسیون  4ب ره ریری از امیاناذ یادریری با قکا تر استعکادها   توانایی های وود مک نظر قرار می دهک. همدنین ماده 

  دارای معلولیت  با توسییعه این قق به سیینین ب ررسییالی اسییتمرار آموزش مادام العمر را از تیالید د لت قوو  انییحا

 های عضو می دانک. 

                                                           
46. Fredoom of want. 
47. Legislation and coding. 

 .989   1983دفتر د م نشر ن ردانم  چاپ د م    حقوق بشر در جهان معاصر. قاری سیک فاطمی  سیک محمک  48
43. Discrimination on the basis of disability. 

یان بردن قق م . تبعی  بر مبنیای معلولییت بیه معنیای هر رونیه تمای   اسیییتتناا   یا محک یت بر پایه معلولیت اسیییت  ه هکچ یا تک یرآن ایجاد اوت   یا از      21

 لیۀ قوو  بشیر   آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با سیایرین در قوزه های سییاسیی  اقتویادی  اجتماعی   فرهنگی بانییک.       نیناسیایی  ب ره منکی یا اقوا   

 همدنین در برریرنکه تمامی انیا  تبعی  از جمله عکم مناسش سازی نی  می رردد.
 .989-984. قاری سیک فاطمی  همان  دفتر د م    21

25. Interference. 
29. Supervision. 
24. Protection. 
22. Education. 
26. International convenation on Economic, Social and cultural Rights. 
27. convention on the Rights of chihd. 



ن م ا یا سیوم قانون اساسی رف  تبعیضاذ نار ا   ایجاد امیاناذ عادالنه برای همه را    3در بحم قوو  ملت  بنک  

تا پایان « همه ملت»لت را موظد به فراهم آ ردن امیاناذ الزم برای بر ع که د لت می دانک  هم چنین ا ییا سییی ام د  

د ره متوسیطه دانسیته   فراتر از آن را نی  تا سیرقک وود فایی  شیورالزم نموده است. ماده  اقکه قانون تشییا سازمان     

محو  می نمایک. ماده  امر تعلیم   تربیت دانم آموزان معلو  را به این سازمان 1963آموزش   پر رش استتنایی  مووا 

   لیه وکماذ آموزنی  توانبحشی   پیشگیری از بر ز ناتوانی های جسمی 1971اسیاسنامه توویبی این سازمان به سا    5

اسیییاسییینامه آورین موط  تحوییییلی مکنظر برای  5مادۀ  9  ذهنی قبا   بعک از تولک را تیلید این سیییازمان می دانک. بنک 

ر  رده در قالی  ه ا تر دانم آموزان معلو   توانایی تحویلی در سطوت باالتر را دارنک  ه معلولین را د ره متوسیطه ذ  

برای این سیازمان بر اسیا  اسیاسنامه ن ادی دیگر موازی آن  در ووو  آموزش عالی معلوالن  ظیفه ای تعرید نشکه    

ر ز معلولیت ها   ووو یاذ  ود ان   باال بردن سطا آراهی های عمومی در زمینه ب5ماده 4اسیت. این اسیاسینامه )بنک   

اسیتتنایی را بک ن اراهه راهیار عملیاتی به این سیازمان آموزنی محو  نموده است در قالی  ه این عما مستل م وکماذ   

توان پ نییی   پ نیی می بانک   علی الواعکه بایک توس   زارذ ب کانت   سازمان ب  یستی  ورذ پ یرد. محوریت  

سییا  قرار دارد   وییمن بیان ل  م وییر رذ های آموزش قرفه ای  قرفه  51تا6بر دانم آموزان آموزنییی این سییازمان 

 آموزی   م ارذ های نیلی  در عر ه اجرای عینیت آن ها مملو  نمی بانک. 

ماده را به مسییکله آموزش اوتوییا  داده   د لت را درسییطوت محتلد   تمامی   3قانون قمایت از معلوالن چین   

می نمایک  آموزش را به د  دسیته عادی   قرفه ای دسته بنکی  نک. آموزش ب ررساالن را مک نظر دارد     جنبه ها موظد

آن ها را ترغیش به بر ز اسیییتعکادها ج ت انیییتیا  می نمایک. قانون قمایت از قوو  مشیییار ت ها   فر یییت های برابر 

در نظر ررفته است   قق بروورداری از آموزش معلوالن در هنک  مکار  محویو  به همراه تس ی ذ   اب ار قرفه ای  

 سالگی اع م می نمایک.  18رایگان را هم در مکار  وا    هم در مکار  عادی برای همه تا سن 

معلوالن نیازمنک  اجک نرای  در سنین محتلد می »مورر می دارد:  8قانون جام  قمایت از قوو  معلوالن در ماده  

یسیییتی  شیییور از آموزش رایگان در  اقکهای آموزنیییی تابعه  زارذ وانه های آموزش   تواننک با معرفی سیییازمان ب  

پر رش  علوم  تحویواذ   فنا ری  ب کانییت  درمان آموزش پ نیییی   دیگر دسییتگاه های د لتی   نی  دانشییگاه آزاد   

ین قانون به مرقله اجرا در   هنوز ا1984با  جود توییویش آیین نامه اجرایی این ماده در سییا   «. اسیی می ب ره منک رردنک

نیامکه اسیت. اما سیازمان ب  یسیتی ییسری  مک ه ینه های آموزنی   وکماذ تحویلی برای تمام مواط  تحویلی در    

 28اوتیار توان وواهان قرار می دهک.
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 خدمات تخصصی توانبخشی   1-2-2

می بانک. مادۀ  61  توانبحشی قرفه ای 23اجتماعی فرآینک توانبحشیی معلوالن نیاما توانبحشی پ نیی  توان بحشی   

نظام پیشییین اداذ توانبحشیییی قرفه ای  2 نوانسییییون انیییحا  دارای معلولیت   سیییازمان بین المللی  ار در بحم   56

                                                           
   سازمان ب  یستی  شور.5جک   نماره  19/4/82موروه  11-1911/811. دستور العما نماره 28

23. Social Rehabilitation. 
61. Vocational Rehablitation. 



 به د لت ها تو یه می نمایک.  اقکاماذ  مر بحشی   مناسبی را ج ت توانمنکسازی افراد  م توان 61معلوالن

قانون اسییاسییی جم وری اسیی می ایران در ا ییو  نوزدهم تا بیسییت   ییم  سییی ام  چ ا   سییوم   ... زمینه ایجاد   

برابری را در جامعه بوجود آ رده اسییت    ییریحاو مواردی از این برابری ها را بیان می نمایک  اما الزمه تحوق عکم تبعی  

 اری در سیییطوت پایین تر می بانیییک. برای رسییییکن به برابری    هیا توجیه به  وییی    اعما  آن در هرم نرم های قانونگ  

بروورداری از همه فر ییت ها  معلوالن هماننک سییایرین بایک از ییسییری نییرای    وکماذ وا ییی برووردار رردنک  ه 

 65اراهه وکماذ توانبحشی م م ترین  ظیفه ی د لت ها در ج ت ایجاد فر ت برابر برای توان وواهان تعرید نکه است.

قانون جام   9  نییورای انو ا    ماده 1923بنابراین براسییا  ماده  اقکه تشییییا سییازمان ب  یسییتی  شییور )موییوا   

معلوالن  سییازمان ب  یسییتی میلد به اراهه وکماذ توانبحشییی  قمایتی  آموزنییی   قرفه ای با مشییار ت وانواده ها    

   وانواده ها می بانک.  همیاری بحم غیر د لتی   پرداوت یارانه به مرا   غیر د لتی

 

 63مناسب سازی-2-2-2

بی نک بحم م می از نیر های انسانی هر جامعه ای را معلوالن تشییا می دهنک  ه قضور آن ها در عر ه های  

رونارون مسیتل م فراهم آ ردن نیرای  مناسش محیطی می بانک. سازمان ملا متحک با نگرش بروورداری از فر ت های   

نییوفایی مطلوا معلوالن انعار می دارد  ه محی  فی ییی بایک برای همه از جمله انحا  معلو    برابر ج ت زیسیت   

قابا دسیترسیی بانک  جنبه های محتلد دسترسی بایک در برنامه ری ی اسیان جمعیت از جمله برنامه های مناطق ر ستایی   

ه تمام سییاوتمان های عمومی   مجموعه های رعایت نییود. به افراد معلو  بایک اطمینان داده نییود  ه دسییترسییی آن ها ب  

در هر یک دسیتورالعما های مک  اسیتانکارد سیازی نیکه مبسوطی را      64مسییونی    سیایا قما   نوا فراهم می نیود.   

در سطا  67  تیییراذ ساوتمانی 66  سیاوت   ساز 62ج ت ب بود نیرای  قضیور معلولین در محی  فی ییی  قین طراقی  

  68ای بحم های عمومی   ووو ی پیم بینی نکه است.د لت های فکرالی   محلی بر

ویواب     »  وود در وویو   8/9/68)مورخ  63مویوبه  2نیورای عالی معماری   نی رسیازی ایران به اسیتناد بنک      

  پیشیین اد  زارذ مسییین   نیی رسییازی در ارتباط با «قر تی –مورراذ نیی رسییازی   معماری برای افراد معلو  جسییمی 

                                                           
61. Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955(No,99). 

 .25    1976. منووری  65
69. Accommodation. 

-59    7919  سازمان مشا ر فنی   م نکسی ن ر ت ران  پایی  آیین نامه برابری فرصتت های معلوالن سازمان مل  متدد . بابایی اهری  م کی  64

55. 
62. Design. 
66. Construction. 
67. Alterations. 
68. ADA Standards for accessible design (2010)& standards for state and local government facilities(2010). 

  بنیاد جانبازان وواب    مورراذ موووب  سا  ییبار با جلش نظر سازمان ب  یستی 2مویوبه   زارذ مسیین   نی رسیازی موظد است قکا تر هر      2. بنک 63

 .این مووبه را مورد بازنگری   تطبیق با نرای    امیاناذ جکیک قرار داده   برای توویش به نورای عالی ن رسازی   معماری پیشن اد نمایک



« بنکج» 71  به توویش رسانکه   جایگ ین مووبه قبا می نمایک.55/3/78بازنگری مویوبه م  ور   پیوست آن را )مورخ  

   به ارتوای17/1/73قانون برنامه سیوم توسیعه اقتویادی  اجتماعی   فرهنگی جم وری اسی می ایران )مووا      139ماده 

سییطا  می    یفی وکماذ توانبحشییی توجه نموده   با هکچ مشییار ت معلولین در جامعه در توجه به مناسییش سییازی   

امیا ن عمومی )وویییو یییی   د لتی  تنظیم رردیکه اسیییت. آیین نامه اجرایی این بنک )مویییوا هیکذ  زیران  مورخ    

سییاوتمان های با موییارچ عمومی می پردازد.    تن ا به ذ ر  لیاذ  ظاید دسییتگاه ها   سییازمان ها   مالیان56/11/73

تیالید آن ها را در این راسییتا به طو   اما بیان نمی نمایک   نحوه اجرای آن را نی  به سییایر مورراذ قانونی ارجاب نمی  

  ن ادهای عمومی را موظد به رعایت ویییواب  مناسیییش 5  در ماده1989دهک. قانون جام  قمایت از معلوالن )مویییوا 

این ماده در  یییک ر پر انه اقکاث   یا پایان  ار اما ن عمومی  نییی رداری ها را  5نمایک. هم چنین تبویییره سیییازی می 

این ماده سازمان ب  یستی را در موام ناظر  9موظد به اعما  اسیتانکاردهای تحویوی مربوط به معلوالن می دانک   تبوره   

رنییک فرآینک ووییو ییی سییازی   ل  م ب ره منکی معلولین از   ر ارش اقکاماذ مجاز )  نه موظد  می دانک. با توجه به 

این بحم  به ووییو  مجتم  های مسیییونی ب ر.   ... نووییی را  ه می توان بر این قانون  ارد دانسییت عکم توجه به  

رعایت اسییتانکاردهای الزم در این بحم می بانییک. نییورای اسیی می نیی ر ت ران در راسییتای ال امی نمودن اجرای قوانین 

  دانیته اسیت  ه ویمن تو ییه در باا اسیتانکاردهای مناسش سازی  ردید اعتباری      55/5/84ور مویوبه ای )مورخ  م ب

وا  مناسیش سیازی فضیای ن ری را برای جانبازان   معلولین پیم بینی می  نک. این در قالی است  ه هنوز ساوتمان    

رن متر  بک ن در نظر ررفتن دسترسی همگانی ساوته های عمومی نامناسش به جای وود باقی مانکه انک   ایستگاه های مک

مناسیش سیازی محیطی معلوالن را مشیمو  تمامی انواب  ساه  نولیه؛     71می نیونک. در اسیترالیا اسیتانکاردهای قما   نوا   

تعیین نییکه را در سییاوتمان  تراموا  قوییار  اتوبو   تا سییی   شییتی   هواپیما می دانک   رعایت ال اماذ اسییتانکاردهای 

  74  درراه79  اوتوا ی  ردن فضاها75ی ییی   نحوه ب ره  ری ب تر معلوالن از این  سایا را ناما؛ مسیرهای دسترسیف

 می دانک.  77 رایه   نحوۀ پرداوت 76  دسترسی به اط عاذ دربارۀ قما   نوا72نمادها   نشانه ها

 

 اشتغال معلولین   -3-2

                                                           
ییی مناسییش قا  معلوالن می بانییک  ه نییاما  . می توان رفت این موییوبه جام  ترین موررۀ قانونی قمایتی در اعما  وییواب    نییرای  فضییای های فی   71

چگونگی طراقی   سییاوت   سییاز مجتم  های مسیییونی   سییاوتمانی سییراسییر  شییور اعم از دسییتگاه های د لتی  ابسییته به د لت  نیی رداری ها   یا بحم 

می  تابحانه های عمومی   ... همدنین ووییو ییی اسییت. در مورد اما ن عمومی همدون رسییتوران ها   وییعیت تحت وواا هتا ها  چاپحانه ها  معابر عمو

ش قا  مناسنویش سییستم های هشکار دهنکۀ ننیکاری   دیکاری در  لیه ساوتمان های عمومی   ... با ذ ر ج هیاذ  اما   قتی مویا  های الزم استانکارد   

 (ADA)آمرییا دارد. البته در  (ADA)استانکاردهای معلولین توجه نکه است. از ج ت ذ ر مورراذ   مویا  های الزم تا قک دی مشاب ت های زیادی با 

 ع  ه بر ذ ر مویا  های نمونه انیا    پ ن های توجی ی پیوست می بانک.
71. Australian disablity Standards for accessible Pablic transport (2002). 
75. access paths. 
79. allocated spaces. 
74. door ways. 

72. Symbols and Signs. 
76. access to information about transport Service. 
77. the payment of fares. 



برای همه به نییرای  منوییفانه آن توجه نموده « قق دانییتن  ار»اع میه ج ان قوو  بشییر وییمن انییاره به  59ماده  

متیا  بین المللی قوو  اقتوادی  اجتماعی   فرهنگی   شورهای طرچ میتا  را موظد به اقکاماذ موتضی  6است. ماده 

 35مارۀ ن در ج ت پاسیکانیت این قق ناما تربیت فنی   قرفه ای  طرت برنامه ها   تکابیر فنی دانسته است. تو یه نامه  

  تک یر زیادی بر قوزه داولی  شورها دانته   مورد قبو  ایران نی   اق  رردیکه 1322 نفرانک بین المللی  ار )مویوا  

این تو یییه نامه توانبحشییی قرفه ای را راهیار توانمنکسییازی معلولین می دانک  ه ج ت توسییعه   بازرردانکن    78اسییت.

آن ها وییر ری می بانییک. بنابر اع میه مربوط به قوو  اسییتحکامی معلوالن در   قکرذ  ار معلولین فارغ از نوب معلولیت

نیح  معلو  در  یورذ دانیتن نیرای  نیلی قق انتحاا   رقابت با سایر انحا  را دارد   هم چنین انعار      73اتیوپی

 لت نناسایی نودمی دارد  ه جایگاه های مناسیش قا  معلولین بایک در ن ادهای عمومی   دستگاه های تحت نظارذ د  

   تن ا معلولین قابلیت رقابت برای توکی آن را دانته باننک. 

 ه به  سییله سیازمان های محتلد  شیوری اداره می نود در امر    « آموزش   اسیتحکام فراریر »در آمرییا از طریق  

ری ناتوان جنبم همیا» انیتیا  معلولین  مک های فرا انی به عما می آیک. در استرالیا و  مشی انتیا  معلولین توس  

انجام می ریرد  در هنک سییتان نییر ت ها   م سییسییاذ ووییو ییی   عمومی موظد به اسییتحکام در ییک معینی از   81«ها

   81نیر های  اری اداره ها از بین معلولین هستنک   ب  یستی هنک ستان بر این امر نظارذ دارد.

قانون اسیاسیی ایران د لت را موظد به تکمین نیرای  مسیا ی برای اقراز مشیاعا دانسیته است  ه الزمه        58ا یا   

بروورداری معلولین از این نیرای   توانمنک سیاوتن آن ها از طریق آموزش   قرفه آموزی می بانک. در این ارتباط مواد   

اسییی می ایران  د لت را میلد  رده انک  ه امیاناذ  قیانون  ار جم وری  113میاده   9  5  تبویییره هیای   118   117

آموزنیییی الزم را برای جوینیکریان  یار فراهم سیییازد   اقیکام بیه ایجیاد مرا    ارآموزی وا  معلولین   جانبازان با        

قانون جام  نی  سییازمان آموزش فنی   قرفه ای را   7ماده  4همیاری  زارتحانه ها   سییازمان های ذیرب  نمایک. تبوییره  

« د»موظد  رده تا آموزش های الزم را متناسییش با بازار  ار برای معلوالن به  ییورذ رایگان   تلفیوی تکمین نمایک   بنک 

همین قانون سیازمان ب  یسیتی را مسی و  رسیترش  ارراه های آموزنیی  قمایتی   تولیکی ج ت توانمنک سازی       9ماده 

 معلوالن می دانک. 

 9نیورای اسی می دسیتگاه ها را موظد می نمایک تا با هماهنگی سازمان ب  یستی    مجلک  1964قانون ماده  اقکه  

قانون جام  قمایت از  7ماده « الد»در ییک از معلولین عادی را در مشییاغا متناسییش با رعایت مورراذ ج ا نماینک. بنک 

ه های عمومی   د لتی در یک از مجوزهای اسیتحکامی )رسیمی  پیمانی    اررری  دستگا    9  نی  1989قوو  معلوالن )

بی تردیک اجرای این  85 ه از بودجه عمومی  شیور اسیتفاده می نماینک را به افراد معلو   اجک نرای  اوتوا ی می دهک.  

                                                           
 .161. نودهی موکم   78 

73. ethiopian proclamation concerning the rights of disabled persons to employment. (proclamation No. 101/1994 

of 26 August 1994). 
81. disability movement. 

 .589    1975  ت ران  سازمان مطالعه   تک ین  تش علوم انسانی دانشگاه ا  سمت  سا  (1حقوق کار). عراقی  سیکع ذ اله  81
ا ن لیه  زارتحانه ها   نر ت های د لتی   ن ادهای عمومی   انو بی را مجاز می دانک تا سود مجوزهای استحکامی ساالنه وود  افراد نابی 7مادۀ  1. تبورۀ 85

این ماده  9  نانیینوا   معلولین وییایعاذ نحاعی  اجک نییرای  را ر سییا به  ییورذ موردی   بک ن برر اری آزمون اسییتحکامی به  ار ریرنک. هم چنین تبوییره 

 سازمان ب  یستی را مجاز )  نه موظد  می دانک تا در قالش اعتباراذ مووا وود  نک   فر ت های نیلی معلوالن را دایر نمایک. 



قوانین   مورراذ مستل م  جود ومانت های اجرایی  افی در قانون می بانک. به عنوان متا  در ژاپن   آلمان  ارفرمایانی 

 میه پیم بینی نیکه به نسیبت تعکاد فر یت های نییلی در اسیتحکام انحا  ناتوان تعلا می       ه  متر از قک نویاا سی  

 رزنک. جریمه می نونک  ه این ه ینه ها  رچ ه ینه های مالی  ارراه های قمایت نکه یا اعطای پاداش به آن دسته از 

به طور  لی  89ود در می آ رنک. ارفرمایانی وواهک نیییک  ه انیییحا  نیییکیکاو ناتوان را آموزش داده   به اسیییتحکام و 

سییاسیت های رای، دنیا در قوزه دفاب از قوو  معلوالن به د  رر ه تشویوی   تنبی ی توسیم می نود. بیشتر سیاست های   

قمایتی معلوالن اسییت. به نظر می رسییک در ایران  سییازمان  –تنبی ی مبتنی بر جریمه های  اری ی به  یینک   های رفاهی 

والن  ع قه ای به اجرای سیییاسییت های تنب ی نکارنک.  در قوزه سیییاسییت های تشییویوی ر ییرد    های قامی قوو  معل

 با پرداوت س م بیمه  ارفرمایی  اررران معلو  توس  –تمر   بر ع قمنک  ردن بحم وویو یی به استحکام معلوالن  

 مورد توجه قرار ررفته است.  -سازمان ب  یستی

الیحه قمایت از انییتیا  معلولین  ه انتظار می ر د پک از توییویش در هیکذ د لت برای توییویش ن ایی به  7ماده  

وودداری مسی ولین از اجرای مفاد قوانین راج  به ل  م استحکام در کی از معلولین  »مجلک ارسیا  نیود مورر می دارد؛   

م سیسیاذ د لتی مشمو  میلفنک بابت هر مورد   «. نیک تحلد اداری محسیوا می نیود   موجش بروورد قانونی وواهک   

تحلد از در یک مورر  نی  ماهیانه مبلیی را به عنوان جریمه برای توسعه انتیا  به سازمان ب  یستی بتردازنک. در ایران عکم  

 جود وییمانت های اجرایی الزم مان  تحوق سیی میه های مورر نییکه اسییت  به عنوان متا   زارذ آموزش   پر رش در   

 54-52در ییکی امتناب  رزیک  ه به اسییتناد ر ی  قکذ ر یه نییماره  9از اجرای سیی میه  1983آزمون اسییتحکامی سییا  

محیوم رردیکه اسیت  ه تا زمان نگارش این مطلش پاسیحی در ووو  اجرای دادنامه از طرچ این    58/1/1931مورخ 

  زارتحانه اراهه نکه است. 

 

 رفاه اجتماعی  -4-2

تعبیری اسیییت معطوچ به  ویییعیت اقتویییادی  اجتماعی   فرهنگی  ه قفن  رامت انسیییانی      84رفیاه اجتماعی  

مسییی ولییت پی یری افراد جیامعیه در قبیا  ییکیگر   ارتوای توانمنکی ها از اهکاچ آن اسیییت. پیم تر رفاه اجتماعی به       

نکری انسان ها در سا  با تنوب ز 82مجموعه نیرایطی اط   می نیک  ه در آن وشینودی انسان در زنکری مطرت می نک.   

رفاه اجتماعی عبارذ از مجموعه سیییازمان یافته ای از قوانین  مورراذ  برنامه ها   سییییاسیییت هایی اسیییت  ه  »های اویر 

موسیساذ رفاهی   ن ادهای اجتماعی به منظور پاسحگویی به نیازهای مادی   معنوی   تکمین سعادذ انسان اراهه می  ننک  

 ه این تعرید موبولیت بیشییتری دارد. این تعرید با بعک قووقی الگوهای رفاه  86«را فراهم آ ردتا زمینه رنییک   تعالی ا  

اجتماعی  ه نیاما قوانین قمایتی از رر ه های آسییش دیکه   آسییش پ یر می بانیک  قرابت بیشتری دارد. ناو  های     

ای رفاه اجتماعی در نظر ررفته می نیییود رفیاه اجتماعی در جوام  مبناهای متفا تی دارنک. در ایران نیییاو  هایی  ه بر 

                                                           
 .61   1981  موسسه عالی آموزش   په هم مکیریت   برنامه ری ی  ت ران  اشتغال معلولینعلوی  سیکامین اله/ رنیک  ابلی  مجیک  . 89

84. Social walfare. 
ترجمه محمک توی جیتالی   فریکه همتی  انتشیاراذ دانشیگاه علوم ب  یسیتی   توانبحشی  چاپ     رفاه اجتماعی )ستاختار و عملررد( . مار ار   دیویک  82

 .11   1978ا    
 .6   1981  ت ران  انتشاراذ دانشگاه ع مه طباطبایی  چاپ ا    رفاه اجتماعی. زاهکی ا ا  محمک  86



عبارتنک از: ب کانیت  درمان  تی یه  مسیین  ه ینه   درآمک تکمین اجتماعی   ... . ه در این قسیمت بار ر ییرد ر ینشی    

 به بروی از این ناووه ها در ارتباط با  وعیت معلولین از منظر مورراذ قووقی می پردازیم. 

 

 تأمین اجتماعی  -1-4-2

اع میه ج انی قوو  بشر هر  ک قق بروورداری از سطا مناسش زنکری   رفاه اجتماعی  52برطبق بنک ا   ماده  

را دارد  هم چنین قق دارد در مواق  بییاری  بیماری  نو  عضیییو  بیوه ری  پیری یا تمام مواردی  ه به عللی وارج از 

میتا  قوو   11از نرای  آبر منکانه زنکری برووردار نود. ماده اراده انسیان   سیایا امرار معاش ا  از دسیت رفته بانک    

اقتوادی  اجتماعی  فرهنگی نی  دانتن سطا زنکری در وورنکن وانواده را الزم می دانک.  نوانسیون قوو  معلوالن در 

ماعی مبسییوط با لحاظ جنبه های محتلد تکمین اجت 87«اسییتانکارد زیسییتی مناسییش   تکمین اجتماعی »تحت عنوان  58ماده 

 ترین سنک بین المللی در تکمین استانکارد زنکری معلوالن می بانک. 

  وییمن بر نییمردن بروی از قوو  اجتماعی افراد  د لت را  53قانون اسییاسییی جم وری اسیی می ایران در ا ییا    

ون جام  میلد بیه اراهیه این وکماذ از محا درآمکهای عمومی  درآمکهای قا یییا از مشیییار ت مردم می نمایک. قان   

بیه بیمیه ویکمیاذ درمیانی   بیمه میما درمانی معلوالن به عنوان  ظیفه سیییازمان       2قمیاییت از قوو  معلوالن در میاده    

این قانون  نی  به پرداوت یارانه های آموزنییی   فرهنگی معلوالن می پردازد.  9ماده « الد»ب  یسییتی توجه می نمایک. بنک 

 91قانون تکمین اجتماعی   مادۀ  75در ماده  88  بیان نکه است.1/3/67ه )مووا نحوه بازنشیستگی معلولین در ماده  اقک 

قانون  ار نحوه پرداوت مسیتمری از  ارافتادری   سیایر م ایای قانونی آن تعیین نیکه است. ماده  اقکه تشییا سازمان    

  توانبحشییی قرفه ای      این سییازمان را موظد به اراهه وکماذ   امیاناذ پیشییگیری 52/4/1923ب  یسییتی )موییوا 

 اجتماعی معلولین جسمی   ر انی می نمایک. 

با نگاه به مورراذ مشییمولی معلوالن در ایران در بحم تکمین اجتماعی  و ا قانونگ اری جام    مناسییش به ووبی  

ر نمی را در بقیابا توجه اسیییت. قتی قانون جام  قمایت ازمعلوالن نی  چنکان جنبه های قووقی تکمین اجتماعی معلولین  

ریرد. ارر چه از ویمانت اجرای  افی نی  برووردار نمی بانک. به عنوان متا  مستمری مورر قانونی بر اسا  دستورالعما  

های سیازمان ب  یسیتی از یک پنجم قکاقا قوو  پایین تر است  ه ناق  تکمین قکاقا زنکری ن ر نکان  ه در قوانین   

مستمری معلوالن در ایران بحم ناچی ی از ه ینه وکماذ عمومی د لت را در بر  به آن انیاره نیکه می بانک. در مجموب  

در ک ه ینه وکماذ عمومی را در بر می ریرد به  52می ریرد در قالی  ه این مبلغ در  شیوری توسعه یافته چون استانیا  

  83رونه ای  ه بسیاری از افراد سالم ج ت بروورداری از آن وود را به تمارض می زننک.
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 -یک قق اجتماعی   رفاهی می بانک. امر زه قق های رفاهی 31از منظر قوو  بشیر   قوو  اسیاسیی  قق مسین    

                                                           
87. adequate Standard of living an social protection. 

 153نیک  ابلی  همان   . علوی   ر88
83. http//www.Presstv.ir/detail. fa/ 275877.html. 
31. Right to housing. 



اجتماعی از اهمیت زیادی برووردار نییکه انک. در این معنا ممین اسییت فرد به تن ایی قادر به تکمین بروی از نیازهای وود 

اع میه ج انی قوو  بشر ومن مفر ض دانستن  52ماده  31امعه به یاری فرد بشتابک.ماننک مسیین نبانیک   الزم اسیت تا ج   

میتا   11این قق  تکمین نیرای  الزم برای افراد جامعه در راسیتای تکمین مسیین مناسش را  ظیفه د لت ها می دانک. ماده    

ه به این اساسی ایران نی  بر ل  م توجقوو  اقتویادی  اجتماعی   فرهنگی نی  به آن پرداوته است. ا ا سی   ییم قانون  

قق برای عموم تک یک دارد. ل ا از بابت تبعی  متبت از منظر تم یکاذ ارفاقی افراد ناتوان  نیازمنک یک سیییری قمایت ها 

   نرای   یهه ای هستنک  ه در مورد آن ها بایک به اجرا درآ رده نود.  

ازمان ب  یستی   زارذ مسین  بانک ها   بنیاد مسین را موظد س 3قانون جام  قمایت از قوو  معلوالن در ماده  

به اقکاماذ مناسیش ج ت تکمین مسین معلوالن می نمایک. این قانون به علت عکم ومانت اجرای  افی چنکان مورد توجه  

« مسیییین رقق ب»قرار نگرفته اسیییت. در مجموب می توان رفت نه تن ا مجموعه مورراذ داولی بلیه اسیییناد بین المللی به 

معلولین توجه ننموده انک به رونه ای  ه در  نوانیسیون قوو  انحا  معلو   ه جام  ترین مورره ج انی در قراست از 

 قوو  معلوالن می بانک این قق به فرامونی سترده نکه است. 
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نک   ارزش های لیبراسیم   سیک دار نحسیتین نسیا قوو  بشر در  اق  قوو  مکنی   سیاسی هستنک  ه ریشه در   

قواعک مطر قه در این نسیا از جمله قووقی بوده انک  ه برای نحسیتین بار در نظام قوو  موووعه به نیا قووقی مورد   

توریا می دارد  ه  1339 نفرانک ج انی قوو  بشر در سا   35نیناسیایی قرار ررفته   از جایگاه قووقی بر ووردارنک.  

 نونک.   انی هستنک   بک ن استتناا این قوو  ناما انحا  دارای معلولیت نی  می لیه قوو  بشر ج

معلوالن از یک سو به دلیا انسان بودنشان موووب تمامی اسناد عام   اسناد وا  قوو  بشری اعم از بین اللملی    

منطوه ای هسیتنک   از سیوی دیگر به دلیا موتضییاذ وا  جسیمی   ذهنی نان ممین است نیازمنک رفتارها   یا قمایت     

 م بر قوو  معلوالن اقتضا دارد در  ورتی  ه دامنه قق ها   های  یهه ای باننک. بایک توجه دانت  ه منطق قمایتی قا

آزادی های مورر در سیایر اسیناد قوو  بشیری از قق ها   آزادی های مورر در  نواسییون قوو  معلوالن   سییایر اسناد     

دسته از قوو  این  39داولی   بین المللی بیشیتر بانیک  معلوالن از قمایت رسیترده تر مورر در سایر اسناد ب ره منک نونک.   

قلمکاد می رردنک  ه عکم مکاوله د لت ها  ور رذ تحوق آن ها می بانک  اما در  34بشیر ا یالتاو در زمره قق های منفی  

بسییاری از  شیورهای در قا  توسیعه ج ت تحوق این قوو  نیاز به قضور د لت اقسا  می نود. در مورد معلوالن تا    

  مکاوله رر د لت ج ت م یا نمودن تحوق آن ها ویییر ری به نظر می  قک د بیشیییتری می توان رفت  ه جنبه قمایتی

در قمایت از نحویت معلوالن ر ار نمود. این قق  32رسیک   ل ا بایک از جنبه  یرچ قق منفی بودن به سمت قق متبت  

این نونییته با در اع میه ها   اسییناد قوو  بشییری به تناسییش بیان نییکه انک  اما در    ها  ف رسییتی نسییبتاو طوالنی دارنک  ه 

                                                           
 .576   1931  ب ار 589اقتوادی  نماره  -  اط عاذ سیاسیحق مسرن. ب منی قاجار  محمک علی  31
 .513-551   1989  نشر می ان   مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی. ذا ریان م کی  35
 .938-933. قاری سیک فاطمی  جلک د م  همان     39

34. Negative rights. 

32. positive rights. 



 ر ییردی ر ینشی به بروی از این قق ها   ارتباط آن با  وعیت معلولین پرداوته می نود. 
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است به رونه ای  ه می توان قفن  رامت «  رامت محور»ییی از  یهری های جامعه دین مکار  او   اجتماعی  

او   اجتماعی انسان دین دار دانست. از منظر قرآن  ریم  رامت انسان هم اد   همراه  دیگران را اسیاسی ترین ر ن در 

ولق نیکه اسیت. از آن جا  ه انسان موجودی اجتماعی است قفن     «  ریم»با ولوت جسیمانی ا سیت یعنی نوب انسیان    

جامعه بایک به رونه ای  محی  )اجتماعی  فرهنگی   ...  36توسیییعیه  رامت ا  در رر  ارتباطاذ جمعی   رر هی اسیییت.  

رنیک یافته بانیک تا نگرش های تحویرآمی  )  یا ترقم آمی   به اقلیت ها )اعم از رنگین پوستان  زنان  معلوالن   ...  نتوانک   

قجاا قضییور آن ها در فضییای عمومی جامعه نییود. انگشییت انییاره   نگاه ها  برچسییه ها  تمای  ها   نو  ها نبایک بر 

 تی نوب انسان تک یر بگ ارد   قضور فعا  آن ها را در عر ه اجتماعی جامعه محک ش نمایک. نحویت    رامت ذا

ویابان های نی ر  پارک ها  سینماها  ت اتر   سایر اما ن عمومی ب ترین رواه اقترام به قوو   نحویت    رامت   

امعه  نیم تا دریابیم تا چه می ان ج  م توانان جسیمی   ذهنی اسیت. نیازی نیسیت به قوانین   مورراذ یک  شور مراجعه   

ای    شیوری قرمت  م توانان جسیمی   یا ذهنی وود را پا  می دارد  می ان قضور   یا عکم قضور معلوالن در این   

درسیطا ن رهای  شورهای توسعه یافته تعکاد افراد دارای ناتوانی های جسمی  ذهنی   37میان ها م یک این مطلش اسیت. 

ه مراتش بیشتر به چشم می وورنک. تفا ذ این  شورها با ما در این است  ه به دلیا امیاناذ رفاهی از نسیبت به جامعه ما ب 

یک سیو   تیییر نگرش مردم از نگاه ترقم آمی  به ر ییرد انسیانی  رامت محور از منظر انسانی برابر  باعث نکه  ه این   

رد قق ر یی»به « نگاه ترقم محورانه»ته بانیینک. در ر ار از افراد هماننک سییایرین ظ ور   بر ز اجتماعی نسییبتاو عادی دانیی 

نوطه عطفی اسییت در تاریخ تمکن انسییانی.  «  نوانسیییون مرتب  با قق های انییحا  دارای معلولیت »توییویش « مکارانه

ار یمنگاه ب»اسیییت. « قق»به « ترقم»رواه این ر ر رفتمانی از « قمایت از....»اجتناا از به  ارریری ا یییط ت قووقی 

تیجه آن  ه ن« ر ییرد نییح  مکارانه»از ناتوانان    م توانان بود  جای وود را به « تلوی نییی یتی»مکارانه  ه قا ییا آن 

  38«.است داد« نحویتی»تلوی 

بعک از قق قیاذ   تعیین سییرنونییت  م م ترین قق انسییان   رامت   ارزش ذاتی ا سییت. در ایران به علت فوکان   

رامت محور در ووییو  معلوالن  تا قک دی این قق میفو  مانکه اسییت. قواعک   مورراذ  ر ییرد مناسییش انسییانی   

قمایتی از معلوالن به اقیای این قق چنکان توجه ننموده انک  وییمن آن  ه نگرش جامعه وود به وود به آن قک مطلوا 

                                                           
 .19   1986  مرداد   ن ریور 61  مجله بشارذ  نواره اخالق اجتماعی کرامت مدور. فاولیان  سیک محمک جواد  36
 .971-979    5. قاری سیک فاطمی  قوو  بشر  جلک37
از جمعیت ج ان ررفتار رونه ای از معلولیت    م توانی جسمی   یا ذهنی  %11ارش سیازمان ملا متحک بیم از نیشیویک میلیون نفر یعنی قک د     . بنا بر ر 38

 ود ان دچار  م توانی جسمی   یا ذهنی در  شورهای در قا  توسعه از  %38هستنک  ه د  سوم آن ا در  شورهای در قا  توسعه زنکری می  ننک. قک د 

 . با  جود این آمار 975   5ریافت هر رونه آموزش   پر رش   امیاناذ توانبحشییی محر م هسییتنک )نم: قاری سیییک فاطمی  محمک  قوو  بشییر  جلک    د

ا از ش یسزیاد  در فضیای عمومی جامعه نیاهک عیک این مطلش می بانییم چرا  ه در  شورهای در قا  توسعه بستگان   پرستاران به علت نبود امیاناذ منا   

 سر نرم   رری  از ترقم های دیگران   یا به ج ت رهایی از زقمت جا به جایی  معلوالن را در وانه   یا مرا   نگ کاری باقی می ر ارنک.



سییاعت از برنامه های هفتگی سییازمان  5 33قانون جام  قمایت از معلوالن 15از پ یرش این اقلیت  ارتوا نیافته اسییت. ماده 

 یکا   سیما را به موووب آننایی مردم با توانمنکی های معلوالن اوتوا ی می دهک. با نگاه به این قانون در می یابیم  ه  

آن می ان  قت  م برای آننایی مردم با توانمنکی های معلولین   معرفی برنامه های سازمان ب  یستی ناچی  وواهک بود  به 

نیه ای  یه در مییان قجم زییاد برنیامیه هیای رادیویی   تلوی یونی نمی توانک محاطش قابا توج ی از جامعه را به وود        رو

معطوچ نمیایک. نیته قابا توجه این  ه مورره قانونی م  ور متعرض تبیین قق های معلولین   تیالید جامعه   د لت در  

 ها مک نظر قانونگ ار است.   قبا  آن ها نمی نود   تن ا معرفی توانمنکی های آن

به ع  ه نوم سیایر رسیانه های دیکاری   نینیکاری  مج ذ  نشیریاذ   تاا های درسیی   .... در سوی این ا ر       

ر اری قابا ذ ر می بانییک. ل ا بسییترسییازی اجتماعی   فرهنگی در ج ت ارتوای نگرش های عمومی به این قق  نیاز به  

اسییت ر اری عمومی د لتی دارد  ه غفلت از آن  اسییتمرار نگاه ترقم آمی  فارغ از سییاز  ارهای قانونی نییایسییته   سییی

 رامت را در پی دارد   همواره آن ها   سیییرپرسیییتانشیییان وجا از قضیییور در جامعه می بانییینک. عمکه ترین ویییعد   

  نه « هرقم محوراننگاه ت»سیاز  ارهای قانونی  ه سبش نادیکه ررفتن این قق   سایر قق های معلوالن نکه می توان در  

آغاز می « قمایت»در این زمینیه دانسیییت  ه به تب  آن همواره عنا ین مورراذ قانونی را با  اژه  « ر ییرد قق میکارانیه  »

  ننک.  
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چ ار فا ییله برای قریم انسییان مشییح  می « فوا ییا در انسییان»در بحث  111انسییان نیینا  آمرییایی اد ارد ها  

انتحاا آن ها بسییتگی به  نم متوابا ارتباط افراد  ا نشییگر  نحوه اقسییا  آن ها   آنده انجام می دهنک  دارد؛   نک ه 

 نوب فرهنم ها  داده های قسی   نرای   114 فا له عمومی119فا یله اجتماعی  115  فا یله نیحویی   111فا یله  یمیمی  

از قریم نییحوییی را قک د سه یا چ ار قکرذ تمی  فرد  112محیطی  نوم تعیین  ننکه ای در سییسیتم درک فا یله دارد.   

سیالگی می داننک. قریم ووو ی یعنی این  ه یک فرد یا رر ه )با لحاظ فوا ا مفر ض  بتوانک وود   یا اط عاتم را  

با انتحاا وویم در برابر دیگران آنییار سیازد. از نوطه نظر قووقی این ا ط ت به مف وم قوزه ای ووو ی   تعرض   

ی انسییان اسییت  ه در رابطه انییحا  با قیومت   ر اب  میان مردم موییون از تعرض اسییت. در این ناپ یر از قیاذ فرد

در زبان انگلیسی  The right to Privacyبا عبارذ  Privacy rightمف وم ا یط ت قریم وویو  معاد  عبارذ   

                                                           
هر هفته در قانون جام  قمایت از معلوالن: سازمان  کا   سیمای جم وری اس می ایران موظد است قکاقا د  ساعت از برنامه های وود را در  15. مادۀ 33

 زمان مناسش به برنامه های سازمان ب  یستی  شور   آننایی مردم با توانمنکی های معلولین اوتوا  دهک.
111. Edward hall. 
111. Intimate Space. 
115. Personal Space. 
119. Social Space. 
114. Public Space. 

  122ماره    تاا ماه هنر  نتاب بعد پنهان، نوشته ادوارد هال(درک انسان از فضای شخصی و اجتماعی )معرفی ک. پورجعفر  محمکروا  112

 .5   1931مرداد 



 113توسیییم می نییود. قریم ووییو ییی مادی به میانی  118  معنوی 117قریم ووییو ییی به د  دسییته مادی  116می بانییک.

توسییم می نیود. قریم ووو ی معنوی هم  ه  ابسته   قاهم به نح  است   همیشه همراه ا ست   هی     111 جسیمانی 

 رونه استل امی با قریم ووو ی مادی نکارد. 

  قواعییک قوو   111الگوهییای محتلد قمییایییت از قریم وویییو یییی در مورراذ جییام    یییا موردی بین المللی  

مورد توجیه قرار ررفتیه اسیییت. قواعک قووقی داولی عنا ین محتلد اقترام   الت ام به قراسیییت از قریم     115 شیییورهیا 

قانون مجازاذ  285   281قانون اساسی  مواد  59 55ووو ی را مک نظر قرار داده است. مستنکاذ آن عبارتنک از: ا و  

قانون مکنی. قواعک قووقی م  ور عموم جامعه  193   199  111  38  37د آیین دادرسییی  یفری  موا 54اسیی می  ماده 

 را دربرمی ریرنک  ه با لحاظ ا ا تبعی  متبت بایک در ووو  معلوالن  دست باال اعما  نونک. 

 نواسییون قوو  معلولین قیتیت  عوایک   با ردانت های معلوالن در پرتو مورراذ قووقی   53مادۀ  1براسیا  بنک  

این ماده با نگرش به قریم ووییو ییی پ نیی   5ی   بین المللی  همدون افراد عادی بایک محترم نیمرده نیود. بنک   داول

قفیاظیت از اط عیاذ فردی ب کانیییتی   بازتوانی افراد  م توان را به می ان برابر با سیییایرین  تیلید د لت ها می دانک.     

ی قاه  اهمیت اسییت. در این قوزه مورره مسییتوا  رعایت قریم ووییو ییی پ نیییی معلوالن به ووییو  معلولین ذهن  

  به آن می پردازد  ه 1948آیین نامه انتظامی پ نییییی )مویییوا  4قمایتی از معلوالن  جود نکارد. به طور عمومی ماده 

قانون مجازاذ اسیی می مجازاذ تعویبی آن را معین می نمایک. از نوطه نظر  648قانون مجازاذ عمومی سییابق    551مواد 

 119(HIPAA)قریم ووییو ییی پ نیییی در آمرییا نه در ووییو  معلولین بلیه به طور عام قانونی تحت عنوان  قفن

  و  نکه است. 

پیکایم   پیشیرفت تینولوژی ها   فنا ری های نوین ویمن انیسیار  تبک    تیییر قریم های مرسیوم  عر ه های      

از طرچ دیگر با رنک   توسعه مفاهیم قوو  بشری جکیکی از تحکیک   ت کیک قلمر های انیحا  را پکیک آ رده است.  

  آراهی   آموزش نیی ر نکان در بروورداری از این مفاهیم  انسییان اسییتع یی معا ییر را هونییمنک نموده اسییت. با چنین 

نیناوتی قلمر  جسیمانی   معنوی انسان ها به هنگام تعرض باعث عیک العما می نود در قالی  ه به علت عکم قکرذ   

می  در قک د   ت کیک این قوزه ها قادر به  ا نم   دفاب از وود نمی بانیینک. ل ا در راسییتای قراسییت از   تشییحی    ت

 قوو  معلولین  ور رذ قواعکر اری وا  در عر ه های بین المللی   داولی  شورها  اجتناا ناپ یر است. 
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  519-515. 
117. Privacy materially. 

118. privacy spiritual. 

113. Territorial privacy. 
111. bodily privacy. 

 اع میه اس می قوو  بشر 18میتا  قوو  مکنی   سیاسی  ماده 17اع میه ج انی قوو  بشر  ماده  15سوره نور  ماده  58 57. قرآن  ریم  آیاذ 111
  13قانون اساسی تاجییستان  ا و   55الج ایر ا ا  قانون اساسی 4. به لحاظ نییلی توریبا بح  قوو  ملت  لیه قوانین اسیاسی  شورها ازجمله؛ ا ا   115

 قانون اساسی استانیا  ... 18هی.    ا ا  1952قانون اساسی مشر طیت )مووا  59   55

119. Health Insuraco Portability and Accountability ACT9. 



 حق برخورداری از دادرسی منصفانه - 3-3

 114ه  بروورداری از نظام دادرسییی منوییفانه   عادالنه اسییت. دادرسییی منوییفانه   ییی از قوو  م م افراد در جامع 

مجموعه ای از ا و    قواعکی است  ه در  نار ییکیگر قرار می ریرنک   تر یش این موارد دادرسی منوفانه را تشییا 

نه  ه ادرسی عادالمی دهک. قق بر دادرسی منوفانه یک بحث قوو  بشری است  ه به مبانی او قی ) برو چ ا و  د

از جمله عنا یر  ار ان ا یو  دادرسیی منوفانه برابری انحا  ن د     112 یرفاو بر مبنای قوو  تییه می  نک  توجه دارد. 

اع میه ج انی قوو   11   11  3ن اد قضایی  برابری دسترسی به ن ادهای قضایی   قق بروورداری از   یا است. مواد 

 نوانسیون  6نی   سییاسیی مواردی از ا یو  دادرسی منوفانه را بیان می نمایک. ماده    میتا  قوو  مک 12 14بشیر   مواد  

مجموعه ای از تضیییمیناذ مربوط به آیین دادرسیییی منویییفانه را  ه برای طرفین دعوا )متا قق   116ار پایی قوو  بشیییر

 117بروورداری از مترجم  در نظر ررفته است  مورد اناره قرار می دهک.

یاری از ا یو  دادرسیی در ووو  معلوالن نیازمنک قمایت   مکاوله بیشتر د لت ها می   بکی ی اسیت  تحوق بسی   

 نوانسیییون قوو  انییحا  دارای معلولیت به منظور  مک به دسییترسییی  مربحم افراد  م توان به  19ماده  5بانییک. بنک

قانون  19می دانک. ماده  محا م  د لت های عضییو را موظد به اراهه آموزش های الزم برای  ار نان قوزه های قضییایی

جام  قمایت از معلوالن  سیازمان ب  یسیتی را موظد به ایجاد سیاز  ار مناسش نسبت به قیمومیت معلوالن  تعیین   یا    

در محا م   قتی طرت دعوا می نمایک. دادراه ها نی  میلفنک در نویییش   ع   قیم   یییرفاو از طریق این سیییازمان اقکام   

اینک. چنانده پیم تر بیان نک   ظیفه د لت در زمینه قمایت از قوو  معلولین همان برابرسازی مبادرذ به  ک ر قیم نم

فر ییت هاسییت ) ه به فرآوور با تم یکاذ ترمیمی یا ارفاقی   یا تکابیر وییک تبعی  به آن دسییت می یابک . ماده قانونی   

 در قالی  ه به نظر می آیک  ه قوک قانونگ ار م  ور دادراه ها را موظد به نوش قیم از طریق سازمان ب  یستی می دانک

آیین نامه اجرایی مشترک بین  زارذ  9 سیش اط ب در ج ت نویش قیم از طریق این سیازمان بوده اسیت  چرا  ه ماده     

مراقبت  نگ کاری   توانمنکسازی معلوالن   هم چنین نماینکری قانونی »دادرسیتری   سیازمان ب  یسیتی انعار می دارد:    

 .  «در  لیه امور مربوط به اموا    قوو  مالی تا زمان نوش قیم توس  دادراه با سازمان ب  یستی  شور وواهک بودآن ها 

مواردی را در باا قوو  انییحا  محجور بیان می  نک. ارر بحواهیم معلولین  1517تا  1517قانون مکنی در مواد  

ر انی   سیالمنکان را می توان مشمو  این قانون دانست. در   را ج ا انیحا  محجور بکانیم فو  معلولین ذهنی   بیماران 

قوو   معلو  راهی مجنون قلمکاد می نیود درقالی  ه عیک آن به طور  اما  اد  است یعنی  لیه مجنون ها )داهم  

رر ا   اد اری  معلو  قلمکاد می نیونک. با این تو یید ر نن می نود  ه قانون  مجنون را قمایت می  نک نه معلو  را.  

چه راهی این قمایت نسیبت به معلوالن هم پونیانی دارد. در مجموعه مورراذ قضایی داولی  قواعک قمایتی از معلوالن   

نی  به چشم نمی وورد. نایسته است  ه در ج ت تحوق ا و  دادرسی منوفانه مبتنی بر او    با توجه به نرای  وا  

                                                           
114. The right to a fair Trial. 
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116. European Convention on Human Rights (ECHR). 
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ادرسیی   بعک از دادرسی  قوانین  مورراذ متفا ذ قمایتی   تضمینی  معلولین در مراقا سیه رانه )قبا دادرسیی  قین د  

 ویی  نییود.   ا ییو  دادرسییی افتراقی  ه مویک منوییفانه بودن فرآینک دادرسییی با نگرش تبعیضییی متبت می بانییک اعما  

ا یاذ قابرردد. نییوه اقضیار   اب غ ا را  قضیایی   جود   یا   مترجم در دادراه  میان مناسش قین محا مه  ... ن   

توجه می بانیینک. در مرقله پایانی فرآینک دادرسییی ل  م افتراقی نییکن اجرای قیم به عنوان م م ترین مرقله وییر ری    

اسییت. همدون  ود ان  ه به جای زنکان به  انون های ا یی ت محوییو  به وود  انتوا  می یابنک تا محلی با نییرای    

ه با توجه به همگن بودن نرای   ود ان  محجوران   معلوالن  وا  ج ت مجازاذ در نظر ررفته نیود. بایسیته است    

  قکذ آیین دادرسی منوفانه در مورد آن ها لحاظ نود   مورراذ قووقی منسجم برای این سه رر ه تک ین رردد. 



 گیرینتیجه

 از مجموب آن چه در این نونتار آمک  نتای،   راهیارهای اجرایی زیر مستفاد است:

هر موویوعی بایک به رونه ای اراهه نیود  ه بتوانک جامعیت مساها را دارا بانک  قانون ر اری را    تعرید قووقی -1

در مسیییر  ییحیا وود قرار دهک   نگرش متبت علمی   منطوی را در جامعه نسییبت به مووییوب به  جود آ رد. از این ر   

ی ا نگاه دروور  دقیق   مبتنی بر  رامت انسییانمفاهیم    لیک  اژه های ا ییلی مربوط به  وییعیت معلوالن در ایران بایک ب 

 بازتعرید رردد  تا پرداوتن به آن در قوو  موووعه از جامعیت الزم قق مکارانه ماهوی   نیلی برووردار نود.

با لحاظ قق ها   تضمیناذ ماهوی   ر یه ای اسناد قوو  بشری   وعیت موجود درقوو  موووعه ایران نمی  -5

سازی فر ت ها را برای معلولین فراهم نمایک   تا رسیکن به  وعیت مو وچ در این اسناد  فا له زیادی توانک زمینه برابر

دارد. قوانین   مورراذ تیلیفی د لت در د  قوزه مکنی   رفاهی  در زمینه های محتلد توانبحشییی  آموزنییی  انییتیا    

نابرابری های اجتماعی   اقتویییادی   سییییاسیییی   عکم  جود های باال   تامین اجتماعی  ... به دلیا فراریر نبودن   ه ینه

نظارذ  ارزنییابی   نتر    ومانت اجرایی  افی نتوانسته نرای  برابر   منوفانه ای را برای زنکری   مشار ت این قشر  

 از جامعه فراهم آ رد.

ی عکالت   برابری اجتماع د لیت بیاییک با قمایت   تکمین قکاقا نیازهای زنکری معلولین در جامعه زمینه تحوق    -9

را فراهم آ رد. در ایران با توجه به محک دیت مناب  مالی   وییعد سییاوتارهای اجتماعی  فرهنگی   قووقی جامعه  این   

م م مورد توجه جکی قرار نگرفته   مشییی ذ عکیکه معلولین الینحا باقی مانکه اسییت  تکمین قکاقا های زنکری برای  

 آن ها دنوار می نمایک.

بررسییی  وییعیت معلولین از جنبه های محتلد در ایران قا ی از  جود نابرابری های زیادی در بروورداری از   -4

نیرای  زنکری مطلوا معلوالن می بانیک   نشان دهنکه عکم  فایت قوانین   مورراذ با ر ییرد قق مکارانه در قمایت   

راد جامعه را در بروورداری از قوو  اجتماعی  از معلولین اسیییت   این نیییرای  با ا یییا عکالت   انویییاچ  ه همه اف  

اقتویادی  سییاسیی   فرهنگی برابر می دانک  سیازرار نیسیت. الزم است تکابیری جام    فراریر انکیشیکه نود تا ر ر از      

نگیاه ترقم آمی  به ر ییرد انسیییانی  رامت محور   از منظر انسیییانی برابر اتفا  افتک   بتوان نیییاهک تحوق ظ ور   بر ز   

 اجتماعی   قووقی نایسته معلوالن در جامعه بود.
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Review on the Rights of the Disabled in Iran (in the light of civil & welfare support of 

the government) 

Abstract 

Thedisabled as a minority community are subject to violation of their rights; therefore, 

replacement of “sympathy-centered” attitudes with the “right-oriented” ones is a vital necessity 

in the area of social life and legislative efforts. In this paper according to the hypothesis of non-

observanceof the principle of equality and equity and also the lack of strong 

executivesponsorship to relevant laws and regulations, the necessity of their revision has been 

studied. Accordingly, coming out of necessity, disability and its related concepts, with regard 

to the attitude of domestic laws of some countries and international legal documents, have been 

redefined to clarify the matter. Then the government’s duties are reviewed and evaluated in 

two parts of civil and welfare supports with the respect of some of the necessity of human 

rights, international rules, national regulations of other countries, constitution and the laws and 

regulations in Iran and also with regard to the principle of equal utilization of opportunities, 

affirmative action and the essential leniency arrangements for the disabled. Its strengths and 

weaknesses in legislation and administrative procedureshave been evaluated and identified 

according to the rules and realities of the community. This article attempts to provide a 

mechanism to promote the protection of disability rights, improve the current situation and 

changes in public attitudes toward this class and on the other hand, clarify the necessity of 

reform, development and production of appropriate regulations in a way that guarantees their 

rights.  
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