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 مطالعة تطبیقی اصل عدم تبعیض بر مبنای معلولیت در حوزة اشتغال

 1محمد علی فرجی

 چکیده

زندگی بشر است؛ زیرا دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم  ةالزم ،اشتغال

 سالمت، و به نفس اعتماد کار و فعالیت است. اشتغال عالوه بر تأمین معاش؛ احترام،

اشتغال در زندگی فرد معلول نقشی بیش از  الوصف، معکند.  ایجاد مینیز تقویت روحیه 

و در سازد که احساس سربلندی و قابلیت نماید  میاو را قادر  ؛نماید میها ایفا  این

حق اشتغال مطالعة در این تحقیق با  دارد. اساسی ینقش ویاجتماعی  نقش استقالل و

های حمایتی  سیاستایران،  و قوانین و مقررات داخلیحقوق معلوالن  در کنوانسیون

ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مورد تحلیل  هدر پرتو قوانین موجود بایران 

کارهای مناسب جهت رفع تبعیض  ، راه معلوالنو ضمن بررسی موانع اشتغال گرفته قرار 

 شده است.در این حوزه ارائه 

 

 کلیدی:واژگان 

 تبعیض مثبت ،الاشتغ ،اصل عدم تبعیض ،حقوق معلوالن
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 مقدمه

 ة، امروزه از پشتوان انسانتأثیرگذار در زندگی  ةلأمساشتغال به عنوان یک 

المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک  بینحمایتی خوبی در اسناد 

حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. 

،  خاصص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی مشخصاً در مورد اشخا

های شغلی  فرصتیابی برابر به  های حمایتی مناسب به منظور دست اتخاذ سیاست

، 1931)زرنشان،  همواره مورد توجه بوده است. ،و تحقق مشارکت کامل در جامعه

 (.191ص

 056بر طبق برآورد سازمان ملل متحد، افراد دارای معلولیت در جهان بالغ

،  مختلفاجتماعی جوامع   – که با توجه به شرایط اقتصادی هستندمیلیون نفر 

یابی و دسترسی به  برند و از دست میها در فقر و تنگدستی به سر  اغلب آن

)فقیه؛ . هستندمحروم  ،، بهداشت و اشتغال آموزشنظیر  ،زندگیاولیة های  نیاز

 (.3تا، ص ده؛ همرنگ یوسفی، بی نظم

؛ از آن  است شدهتر معلولین به اشتغال  گوناگونی موجب دسترسی کمعوامل 

، تبعیض در آموزش، تبعیض بر  کارسازی محیط  توان به عدم مناسب میجمله 

 ،ریزی مناسب اشاره کرد. در این میان برنامهمبنای معلولیت و فقدان قوانین و 

نقش  تبعیض بر مبنای معلولیت که خود ریشه در عوامل متعددی دارد

داشتن معلولین از بازار کار داشته است. حال باید دید برای  نگهانکارپذیری در دور 

برند چه  میها رنج  اشتغال که معلولین از آنحوزة رفع تبعیضات موجود در 

منظور ه المللی ب بیندر این راستا اقداماتی در سطح کارهایی وجود دارد؟  راه

تغییر  . استارای معلولیت به عمل آمده تر از حق اشتغال افراد د حمایت بیش

مدار،  انگیزهبندی  های سهمیه ای، طرح آموزش حرفه،  معلولیتنگرش جامعه به 
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وام یا اعتبار برای کسب و کارهای تخصیص شده،  اشتغال انتصابی یا حفاظت

های فنی یا مالی  کوچک، مزایای مالیاتی، تبعیت و پذیرش قراردادی یا سایر کمک

چنین باید  هم ها دولت .کنند یی که کارگران معلول را استخدام میها شرکتبه 

 ایجاد کنند. یمعقول اتکارفرمایان را تشویق کنند برای سهولت کار معلوالن تغییر

بررسی قانون جامع حمایت از معلولین و  ،در این تحقیقمحور مطالعه 

ی نقاط قوت و برای ارزیاب است. 1939 /10/1های اجرایی آن مصوب  نامه آیین

ویژه  هالمللی ب بیندر اسناد مربوطه موضوع  ،ضعف قوانین و مقررات داخلی

. قرار گرفته استکنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد مطالعه 

که آیا  است تا به این پرسش پاسخ داده شودبوده  در این تحقیق تالش بر این 

ارد اشتغال در تئوری و عمل وجود د ةحوز اصل عدم تبعیض بر مبنای معلولیت در

 ؟شود میتا چه میزان رعایت  یا خیر و در صورت وجود،

 

 تعريف مفاهیم 

در این قسمت، جهت تنقیح و تبیین موضوع و اجتناب از خلط مباحث به 

 تعریف چند مفهوم مهم و پربسامد پرداخته شده است.

المدت فیزیکی،  لطویشامل کسی است که دارای نواقص  :فرد معلول .1

که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت  استذهنی، فکری یا حسی 

 1.شودثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف ؤکامل و م

، استثناء یا محدودیت  به معنای هرگونه تمایز :معلولیت ة. تبعیض بر پاي2

مندی یا  ، بهره اتوانی یا نفی شناساییثیر آن نأمعلولیت است که هدف و ت ةبر پای

های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در  حقوق بشر و آزادی ةاعمال کلی

 .استدیگری  ةهای مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمین زمینه
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سازی نیز  جمله عدم مناسب تمامی اشکال تبعیض از ةچنین در برگیرند هم

 1.شود می

معنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری ه ب  :سازی منطقي سب. منا3

که در مورد خاصی  متناسبی را تحمیل ننماید و جائی است که فشار بی مورد و نا

های بنیادین توسط  حقوق بشر و آزادی ةمندی و اعمال کلی ، بهره باشد نیاز می

 9ماید.افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین ن

  اند، به گروهی از نیز نامیده 5«عمل مثبت»گاه آن را که  4: . تبعیض مثبت4

ها  های قانونی و اشکال اجرایی و عملی آن ها و دستورالعمل ساختارها، چارچوب

هایی خاص به کار گرفته شوند  توانند به طور دائم یا در دوره شود که می اطالق می

، جنسیتی و ... ویژه را از موقعیتی نامطلوب  یتا یک گروه اجتماعی، سیاسی، دین

امکانات رشد و  ،یافته و به صورتی شتاب ندنسبت به کل جامعه مربوطه خارج ک

 (.110، ص1934)فکوهی،  تری به آن گروه بدهند. شکوفایی بیش

  

  تاريخچه وتعريف معلولیت و فرد معلول

به معلولین منفی  از دیرباز در بسیاری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت

؛ معلول  نگریستند میحقارت  ةدیدبوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به 

ترحم و  ةشایستگناه یا موجودی حقیر و  ةثمرفرزند شیطان، دارای روح خبیثه و 

بنابراین جای تعجب  (.13، ص1903)مشکور،  .بوده است های دائمی مراقبتمحتاج 

، کودکان معلول را در رودخانه  ها هندیها و  یونانی ،دوران باستان در نیست که

افراد معلوالن « حق حیات»، «سیاست»اثر مشهور خود  در  «ارسطو»افکندند و  می

ورزد  میکید أت« اصالح نژاد»بر  ،«افالطون»شناسد و معلم وی  نمیرا به رسمیت 

 –از معلولین  راند. در قرون وسطی هم برخی میی خود  «اتوپیا»و معلولین را از 
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! داشتن روح پلید و  جرم، و گاه به ساحره شمرده -ماندگان ذهنی عقبویژه ه ب

گری رنساس هم این  شدند. در عصر روشن میپلشت شیطانی به آتش کشیده 

قدرت « نهیلیسم»و « داروینیزم اجتماعی»در معبد طالیی « عیسای بازمصلوب»

پروراند، از  میاد برتر در سر نیز که سودای نژ« رایش سوم»شیفته ذبح شد. 

دشمنی و قتل معلوالن کم نگذاشت. معلوالن در بهترین موقعیت، شهروندان 

« پشت نتردام گوژ»ست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات درجه پَ

 آن روز به هیچ انگاشته شد.  ةفرانسبرتر  خودنیز در جامعه   «ویکتورهوگو»

خواند و  میاش  «ضعیف»ان بود و هم با معلوالن نامهرب« شرق مهربان»

چنین است که «. در نظام طبیعت ضعیف پایمال است» خواند: میدرگوشش 

وا و پناهگاهی نداشتند. حیات أم« صالحان»و   «انبیا»جز  ،تاریخ ةدرگسترمعلوالن 

 ،در این دوران. رسید « بقا»بشری با حذف افراد معلول آغاز شد، تا به دوران 

های ناتوان و  انسانشد و به ایشان به عنوان  نی معلولین انکارحقوق انسانی و مد

ها نگریسته شد. اطرافیان  آسایشگاهها، و بعدها  قرنطینهداری در منازل،  محتاج نگه

های  تواناییو از  هج فیزیولوژیکی معلوالن بسنده کردترین حوائ ساده تأمینتنها به 

هایی  انسانشبه  ،ن جوامع، معلوالنند. به زعم مردم ایا هآنان غفلت کرد ةبالقو

جوازی بودند برای کسب  ،مستحقق ترحم و دلسوزی بودند و در بهترین حالت

 !  بهشتثواب اخروی و خرید 

های دانش  پیشرفتی معلولین جهان در عصر حاضر به دلیل افزایش کمّ

در  خصوصاً« امید به زندگی»پزشکی و بهبود کیفیت زندگی عامه و افزایش سن 

چنین وقوع جنگ جهانی دوم باعث شد تا معلولین  یافته و هم توسعهوامع ج

 ةجامععمومی قرار گیرند.  تر از گذشته در معرض دید خواسته و ناخواسته بیش

و به معلولین از منظری « هایش را بشوید چشم»شد، تا  میجهانی آرام آرام آماده 
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ی مبارزات افراد معلول ها و حت تالشبخشی و  توان ةسیس رشتأدیگر بنگرد. ت

ی معلولیت به موفق و نهادهای مدنی دوستدار و حامی معلوالن و به ویژه تسرّ

 های گوناگون، آلودگی محیط زیست و ... بیماریاثر سوانح، حوادث،  افراد سالم بر

نظیر  _ که معلولیت دائمی و موقتی مواجه کرد« واقعیت»افکار عمومی را با این 

 در کمین هر انسانی است.  _ ساالن کهننی های جسما ناتوانی

های دیداری  رسانهبه ویژه  _های جمعی  رسانه ةالعاد خارقتوسعه و گسترش 

و امکانات و « اینترنت ةمعجز»طور ظهور  های اخیر همین دههو شنیداری و در 

های جانبی آن جهانیان را وادار کرد تا خیز و رستاخیز باشکوه معلوالن را  قابلیت

ژه در  د. با این حال هنوز هم بسیاری از معلوالن به ویند و باور کننچشم ببینبه 

های زندگی محروم هستند  استانداردهای در گذر از رشد و توسعه از حداقل  کشور

 برنند.  میسر ه ب« زندگی دشوار» ةچنبرو در 

اد منهای افر ) نفرمیلیون  9 تا 1شان بین  تعدادافراد معلول ایرانی نیز که 

العالج  صعبهای  بیماریهای پنهان و خفیف، مبتالیان به  معلولیتدارای 

، تا رسیدن به جایگاه مطلوب فردی و جمعی راهی شود می( برآورد  رونده و ... پیش

ای چون افزایش  فرخندهپرفراز و نشیب و طوالنی در پیش دارند. رویدادهای 

گسترش  -دارای تحصیالت عالی به ویژه معلوالن -حضور اجتماعی معلولین ایرانی

ی غیردولتی معلولین، افزایش پوشش خبری در ارتباط با این ها سازمانها و  تشکل

گروه، تصویب قانون جامع حقوق معلولین و باالخره پذیرش کنوانسیون حقوق 

دهد که با وجود همه  معلولین از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی نشان می

وار  امیدتوان به آینده  پیش روی افراد معلول، می ةدیدعهای  دشواریتنگناها و 

 (.1930)عبداللهی، . بود
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 حقوق معلولین ةتاريخچ

حمایت از حقوق افراد معلول عرصة کلی سه دیدگاه متفاوت در  به طور

مربوط به المللی  بینکه هر یک به تناسب در برخی از اسناد  است وجود داشته

«  اجتماعیرفاه  »ند. نخستین دیدگاه به دیدگاه ا یافتهحقوق معلوالن انعکاس 

ای در نظر  ویژه، دولت باید برای معلوالن امتیازات  آنشهرت دارد که بر اساس 

و در  وند، اقتصادی و اجتماعی مطلوبی برخوردار ش رفاهیگیرد تا آنان از وضعیت 

 مواجه باشند. تری کمبا مشکالت  خودهای  نیازتأمین 

،  معلولفیق این رویکرد در ارتقاء وضعیت حقوق افراد به دنبال عدم تو

استوار  « ها فرصتبرابرسازی  »رویکرد جدیدی در این عرصه ظهور کرد که بر اصل 

، اجرایی و قضایی  تقنینیباید تمامی اقدامات  ها دولت،  نگرشبود. به موجب این 

ا سایر افراد جامعه های برابر ب فرصتالزم را به منظور برخورداری افراد معلول از 

های ترجیحی اتخاذ  سیاست، در صورت نیاز  مقصودانجام دهند و برای نیل به این 

به این افراد اختصاص دهند. مجموعه قواعد استاندارد مربوط به  تری بیشیا منابع 

، عمیقاً  رسیدبه تصویب مجمع عمومی  1339ها که در سال  برابرسازی فرصت

رفع تبعیض  ةوده و حاوی نکات بسیار ارزشمندی در زمیناین رویکرد بتأثیر تحت 

 بر مبنای معلولیت است.

ها به صورت نگرش  تحوالت بعدی موجب شد که رویکرد برابری فرصت

حقوق بشری تکامل یابد و حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز به عنوان بخشی از 

ها مورد  و اقلیت ، کودکان زنانچون  های خاصی هم گروهنظام کلی بشر و در کنار 

. حاصل نگاه حقوق بشری به حقوق معلوالن در قالب کنوانسیون  گیردتوجه قرار 

مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت متجلی شد که به عنوان المللی  بین
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. ده استشاالجرا  الزم 1663آور در این زمینه از سوم مه  نخستین سند الزام

 (.111-111ص، ص1931)یوسفیان، 

مشخص گاهی بر مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ایران با ن

که این قانون به میزان زیادی تحت تأثیر دیدگاه رفاه اجتماعی تنظیم  شود می

ای از امتیازات برای  پاره، صرفاً  آناتفاق مواد  شده است و در اکثر قریب به 

با سایر افراد جامعه و ها  که به برابری آن بی آناست معلوالن در نظر گرفته شده 

د. این در حالی است که با پیوستن ایران شومنع تبعیض بر اساس معلولیت اشاره 

ه ایجاد تحوالت کلی در این قانون و ب ،به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 (.111، ص1931)یوسفیان،  پذیر خواهد بود. نا اجتنابعدم تبعیض در آن مقررة ه ژوی

 

 علول و معلولیتفرد متعريف 

 تعريف لغوی :الف

علت است . به فردی که به علتی دچار نارسایی  واژةاسم مفعول  ،معلول

 واژةانگلیسی از  زباندر  گویند. می، معلول  استجسمی یا ذهنی شده 

و ریشه در  است. اصطالح هندیکپ نسبتاً جدید شود میاستفاده  0« هندیکپ»

دست در  »به معنای  1«کپـ  ینا  ـ  هند»ارت زبان انگلیسی دارد. در اصل از عب

 شد میاین اصطالح در قرن هفدهم به نوعی بازی اطالق  ریشه گرفته است.« کاله

فرد برنده  ةپرداختند. جایز میکنندگان در آن با یکدیگر به رقابت  شرکتکه 

شد. بعدها این اصطالح در  میو در کالهی گذارده  توسط داوری تعیین 

. در شد میتر در ورزش استفاده  کلی به طوربرده شد و در ادامه  به کارسواری  اسب

کنندگان بختی برابر  شرکتاین معنا، هندیکپ رقابتی است که در آن به تمامی 

ها یا طی  ترین قویبرای برنده شدن از طریق گذاشتن باری سنگین بر دوش 



 3131تابستان ، ونهم بیست، شماره هشتمسال     حقوق پزشكي /  فصلنامه 711 

ي 
عل

مد
مح

جي
فر

 

تر بودند که  اد قوی. در واقع این افرشود میتر توسط آنان اعطا  طوالنیمسیری 

 3که رقابت دارای معنای واقعی و جاذبه شود. پذیرفتند تا آن میتغییری را 

ه عنوان افرادی که از موهبتی محرومند جا افتاد. به اندك اندك هندیکپ ب

که دچار نقص یا کاستی باشد. پس در  شود میبه کسی اطالق  ،عبارت دیگر

که به  خاطر اینه لول بهترین است و بمفهوم کنونی بدان معنا نیست که فرد مع

فردی است که  ،بر عکس .اش کاسته شود تواناییسطح سایرین برسد باید از 

 تر است. پاییناش از سطح دیگران  توانایی

ها  های متعددی که علل آن موقعیتمعلولیت اصطالحی است که از آن 

. در زبان متداول دکن میبه ذهن خطور   هستنددارای اثر واحدی  اما  استمتفاوت 

،  ضعف،  بودن، فلج  نابینایی،  توانایی، عدم سالمت، عدم  نقصانعنوان ه امروزی ب

. رود میکار ه ، ناشنوایی و نیمه شنوایی ب اللی،  کالمی، اختالل  عضو، قطع  جنون

 (.10-15، صص1931)مرادزاده، 

 

 حقوقي تعريف  :ب

سو  یک از موضوع ،و فرد معلولیابی به تعریف حقوقی از معلولیت  برای دست

به عنوان آخرین متن در  اشخاص دارای معلولیت کهراجع به در کنوانسیون 

 و قوانین در و از سوی دیگرگرفته مورد بررسی قرار المللی دارد  بینباره اعتبار  این

 شده است.ایران مطالعه مقررات 

 

 . کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت1

مقدمة در  ،در حقیقت . پردازد نمیتاً به تعریف معلولیت کنوانسیون صراح

مادة یک مفهوم تکاملی است. با این وجود در «  معلولیت »دارد که  میمیثاق مقرر 
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شوند که دارای نواقص  میافراد دارای معلولیت شامل کسانی کند  مییک بیان 

ا موانع باشند که در تعامل ب المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می طویل

آنان در شرایط برابر با دیگران در  مؤثرگوناگون امکان دارد مشارکت کامل و 

 د.شوجامعه متوقف 

یابی  دست زیراالمللی بوده است،  این اجمال تعریف، جهت تحصیل اجماع بین

همانند دیگر مفاهیم اجتماعی  –المللی از این مفهوم  بینو توافق بر یک تعریف 

نگری جامع و البته ماهوی و به غایت  جزئینیازمند  – هستنده فی متنازع که اساساً

با دقت در تعریف فوق مشاهده  (.131، ص1931)قاری سید فاطمی، . دشوار است

اند که محدودیت ناشی از  داشتهکنندگان کنوانسیون در نظر  تدوینشود که  می

اجتماع در چنین موانع موجود در  معلولیت فرد در اثر آسیب خود او بوده و هم

 گذار است. تأثیرها  بروز یا تشدید این محدودیت

موانع است که فرد معلول از مشارکت کامل در  ةهمدر اثر  که بر این  مضافاً

قابل توجه آن است که تعریف فرد  ةنکت .ماند میها باز  انسانجامعه همانند سایر 

که برابری افراد  ای بیان شده که هدف تدوین کنوانسیون مادهدارای معلولیت در 

 ت معلولین بوده هم آمده است.ممعلول با سایرین و حفظ کرا

جا که معلولیت یک مفهوم تکاملی است، حاکی  از سوی دیگر باید گفت از آن

 ،باشند، در نتیجه نمیایستا  ةاز این حقیقت است که جامعه و عقاید آن یک پدید

، بلکه نگرشی  دهد نمیت ارائه پذیر در مورد معلولی یک نگرش انعطاف ،کنوانسیون

های مختلف اقتصادی و اجتماعی  محیطنماید که از نظر زمان و در  میپویا ارائه 

 .(41صتا،  ده؛ همرنگ یوسفی، بی )فقیه؛ نظم ).باشد میمختلف قابل تطبیق 
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  11/2/1333قانون جامع حمايت از معلوالن مصوب . 2

ر این قانون به افرادی اطالق منظور از معلول د ،  یک ةماد ةطبق تبصر

،  جسمی ةضایعکه به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر  دشو می

، اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت و کارایی عمومی  مأتو، روانی یا  ذهنی

اجتماعی   های زمینهد، به طوری که موجب کاهش استقالل فرد در شووی ایجاد 

   .دشوو اقتصادی 

این تعریف به تأثیر معلولیت در کاهش نقش و فعالیت اجتماعی فرد  رد

 بهتراشاره شده است امّا به تأثیر موانع موجود در جامعه هیچ توجهی نشده است. 

تا به معلولیت به عنوان  شد میشده این نکته نیز لحاظ  آن بود که در تعریف ارائه

شناسی اجتماعی  سیبآهای پزشکی و  مدلیک دشواری فردی که منطبق با 

 (.15، ص1931)مرادزاده،  است، نگریسته نشود.

تعیین مرجع مشخص در تعریف قانون و نه ارجاع آن به  ، دیگر ةنکت

گذار نسبت به  ای بر عنایت خاص قانون تواند نشانه ، گرچه می بعدیهای  نامه ینیآ

تحوالت  تر معلوالن باشد، لکن با توجه به امکان چه سریع تعیین تکلیف هر

تواند خود منشاء مشکالت بعدی  سازمانی که در کشور ما امری معمول است، می

 در تبیین مفهوم معلول است.« استقالل فرد»محوریت  مفهوم  دیگر، ةنکت باشد.

 (.136-133، صص1931)قاری سید فاطمی، 

 

 تبعیض و اقسام آن

 . تعريف1

فهوم اول که با معنای . مطابق م استاز این واژه سه مفهوم قابل برداشت 

.  تفکیکست از جدایی و ا آن نیز بسیار نزدیک است، تبعیض عبارت 3اصطالحی
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که منجر به رفتاری متمایز   است، تبعیض ناشی از عناصر متفاوتی  بهتربه بیانی 

. بدین نحو که تبعیض شامل مجزا  است. معنای دوم دارای بار منفی  دشو می

گیری رفتاری ناشایست نسبت به گروه  کار بهاست با ساختن گروهی از گروه دیگر 

و گاه از  است . تبعیض در همین معناست که مورد تقبیح قرار گرفته شده تفکیک

. اما تبعیض همیشه شود می، جرم انگاشته  آمیز تبعیضگذاران فعل  قانونسوی 

 اعطای ، تبعیض ،منفی ندارد و در معنای سومش مثبت است. در این معنا ةجنب

سیاستی  . استامتیازاتی است به گروهی که در این یا آن حوزه ضعیف واقع شده 

که   گیرداین محور قرار  ، باید برشود میکه در حمایت از معلولین در پیش گرفته 

از یک سو تبعیضات منفی از بین رود و از سوی دیگر تبعیضات مثبت به نفع افراد 

دست ه لم نتوانند امتیازات مزبور را ب؛ به نحوی که افراد سا دشومعلول لحاظ 

قانون جامع حمایت از معلولین ایران اشاره  1 ةمادتوان به  میبرای نمونه  آورند.

 کرد. 

های شغلی برای  دولت موظف است جهت ایجاد فرصت»: به موجب این ماده

 : نمایدافراد معلول تسهیالت ذیل را فراهم 

،  پیمانی،  رسمیی استخدامی )الف( اختصاص حداقل سه درصد از مجوزها

،  ، مؤسسات ها ، سازمان ها خانه وزارتهای دولتی و عمومی اعم از  دستگاهکارگری( 

عمومی  ةی که از بودجهای دستگاهو نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر ها  شرکت

 .  «......نمایند به افراد معلول واجد شرایط  میکشور استفاده 

نیز به این موضوع  نسیون حقوق افراد دارای معلویتکنوا 5 ةماد 4در بند 

یابی به  ای که برای تسریع یا دست ویژهطبق این بند تدابیر  .است اشاره شده

)مرادزاده،  .دشو می، تبعیض تلقی ن استبرابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری 

 (.10-15، صص1931
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 شکال تبعیض اَ .2

 : استبه دو شکل قابل تصور  معلول اشخاص تبعیض علیه  اعمال 

 تبعیض مستقیم و تبعیض غیر مستقیمالف. 

توجهی به اشخاص معلول و تحقیر آنان  بیتبعیض مستقیم عبارت است از  

که با تصویب قوانین و مقرراتی مانع  مانند آن  ایجابیاز طریق ارتکاب یک فعل 

یا امکانات و  ، امتیازات مشاغلدسترسی اشخاص معلول یا هر گروه دیگری به 

تواند دارای همان آثار نامناسب  میمستقیم  غیرتسهیالت خاصی شویم. تبعیض 

ها به صورت یک ترك فعل تعریف  را باید به سرنوشت آن اما آن  باشدمورد اخیر 

، عمالً از اشتغال  دار چرخدر کشور ما افراد معلول در صندلی  ،مثال به طور.  نمود

سازی محیط محروم  مناسبمحاکم به علت عدم  وکالت و شرکت درحرفة در 

 هستند.

 

 10معلولیت ةتبعیض بر پايب.

 . تعريف1

 19یا محدودیت 11استثناء 11،معلولیت به معنای هرگونه تمایز ةپایتبعیض بر 

مندی یا  بهره،  شناساییآن ناتوانی یا نفی ثیر أتمعلولیت است که هدف و  ةپایبر 

بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در  های حقوق بشر و آزادی ةکلیاعمال 

 است؛دیگری  ةمدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمین های زمینه

نیز  14سازی مناسبجمله عدم  تمامی اشکال تبعیض از ةبرگیرندچنین در  هم

 15.دشو می
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 قضاييروية . بررسي تبعیض بر مبنای معلولیت در 2

 11 ) 60/969 ةشمار ةایی در مورد پروندقضاوت دیوان دادگستری اروپ

 10( 1663جوالی 

لندن به عنوان منشی از  در یک شرکت مشاوران حقوقی در 11خانم کلمن

او فرزندی معلول به دنیا آورد که  1661کرد. در سال  میکار  1661ژوئن سال 

 .شد میاش نیاز به مراقبت خاص داشت که این مهم توسط مادرش انجام  سالمتی

ای را پذیرفت که به قرارداد بین  داوطلبانهاخراج  کلمن، خانم 1665مارس  4در 

او در دادگاه استخدام  1665آگوست  96 اش خاتمه داد. در قبلیاو و کارفرمای 

ای شده  غیرمنصفانهجنوبی لندن اقامة دعوا کرد. با این اظهار که او مشمول اخراج 

دار  عهدهاو  زیرا ؛ن صورت پذیرفته استتر از دیگر کارمندا نامطلوبو با او رفتاری 

مراقبت از فرزند معلول خود بوده است. بنابراین ادعا کرد که آن رفتار باعث شد تا 

حمایت از ادعایش او حقایق  اش را متوقف کند. در قبلیاو کار برای کارفرمای 

 تبعیض یا آزار هستند؛ زیرا درمثابة گوناگونی را مطرح کرد که از نظر وی به 

شرایط مشابه با والدینی که دارای فرزند معلولی نبودند، به طور متفاوتی رفتار 

بازگشت به شغل ة برای اجاز . او اظهار داشت که خودداری کارفرمای اوشد مین

متناسب(  )قبلی به معنای محروم ساختن وی از داشتن ساعات کاری منعطف 

 . استبوده 

ادگستری اروپایی ارجاع داد با این دادگاه استخدامی موضوع را به دیوان د

)ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس معلولیت  سؤال که آیا طبق دستورالعمل

مصوب شورای اروپا(، رفتار برابر در استخدام باید تنها در  1666نوامبر  11مورخ 

، تفسیر شود یا دستورالعمل نسبت به  استمورد کارمندی که خودش معلول 
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،  اوستدار مراقبت از  عهده،  (نه خود او ) لیل معلولیت فرزندشکارمندی که به د

 .شود مینیز اعمال 

گیرد که دستورالعمل باید این گونه تفسیر شود که  میدیوان نتیجه 

هرگاه  ، بنابراین ؛شود میاند محدود ن معلولممنوعیت تبعیض تنها به افرادی که 

ار نامطلوبی نسبت به دیگر کارفرمایی با کارمندی که خودش معلول نیست رفت

کارمندان دارد و ثابت شود که رفتار نامطلوب آن کارفرما مبتنی بر معلولیت فرزند 

باشد که کارمند مراقبت از او )فرزندش( را بر عهده داشته، چنین  می)کارمندش( 

 العمل است.  دستوررفتاری برخالف ممنوعیت تبعیض مستقیم مقرر توسط این 

 

 ض شغليو تبعی تیمعلول

های مختلفی است که در بحث حاضر  تبعیض نسبت به معلولین دارای جنبه

، عدم مشارکت  اشتغال ةدر زمین .شود میاشتغال تأکید  ةتر روی جنب بیش

یابی به مشاغلی که  ها، ایشان را از دست معلولین و اعمال تبعیض نسبت به آن

ها به استقالل  جلوی نیل آندارد و در نهایت  میواجد شرایط انجام آن هستند باز 

به موازات حق  »چنین  هم گیرد. میباشند را  میو شأن و مقامی که شایسته آن 

ای نیز بر دوش  تازهمعلولین برای حمایت از آنان در مقابل تبعیض، وظیفه 

کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی گذاشته شده و آن 

،  کار گماشتنه های عملی به منظور ب طرحی یا های عمل روشاز اتخاذ  است عبارت

 .«شوند میها اداره  استخدام و ترفیع افراد معلول در مؤسساتی است که زیرنظر آن

 (.11تا، ص )توفیق، بی

ه کار گماردن و ترفیع دادن به معلولین صرفاً به در واقع کارفرمایان نباید از ب

الزم است تا موضوع در اسناد  در این راستا دلیل نقص عضوشان امتناع ورزند.
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ایران مورد  و حقوق معلولیتسیون حقوق افراد دارای نویژه کنواه بالمللی  بین

 گیرد.بررسی قرار 

 

  معلولیتسیون حقوق افراد دارای نکنوا. 1

ی عضو حق اشخاص ها دولت کنوانسیون تصریح دارد که ،در مورد اشتغال

شناسند  ای مساوی با سایر افراد به رسمیت می دارای معلولیت را برای کار، به گونه

زندگی با کار آزادانه در بازار، کار  تأمینو این حق شامل برخوردای از فرصت 

پارچه و قابل دسترس برای اشخاص دارای  شده و محیط کاری که باز، یک انتخاب

 13.باشد می، اشدمعلولیت ب

ت را در تمام موارد گونه تبعیض بر اساس معلولی کنوانسیون هر ،در ادامه

، استخدام، اشتغال، تداوم شغل،  کارگزینیمربوط به انواع اشتغال شامل شرایط 

و تأکید دارد که  13کند میارتقاء شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع 

دولت باید از حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور مساوی با سایر افراد در 

های مساوی، مزد مساوی برای کار  شامل فرصتشرایط عادالنه و مطلوب کاری 

گیری از سانحه و رسیدگی  مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیش

متعهدند اطمینان حاصل نمایند که  ها دولتچنین  هم 16 به شکایات حمایت کند.

اشخاص دارای معلولیت حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با دیگران وصول 

های راهنمایی و فنی  برنامهها را قادر سازند که دسترسی مؤثر به  آن 11کنند، می

های  فرصت 11،ای داشته باشند حرفههای کاریابی و آموزشی  عمومی و سرویس

استخدام و ارتقاء شغلی را برای اشخاص دارای معلولیت، در بازار کار افرایش دهند 

 19آنان کمک نمایند.داری از آن و بازگشت به کار  و به یافتن شغل، حفظ و نگه

تعاونی و ایجاد مشاغل آزاد را  ة، توسعها شرکتسیس أ، ت اشتغالی  های خود فرصت



 3131تابستان ، ونهم بیست، شماره هشتمسال     حقوق پزشكي /  فصلنامه 711 

ي 
عل

مد
مح

جي
فر

 

های دولتی و عمومی استخدام  اشخاص دارای معلولیت در بخش 14،توسعه بخشند

ها و  گذاری سیاستو استخدام این افراد را در بخش خصوصی از طریق  15 شوند

مینان حاصل نمایند که انطباق موجه و منطقی اط 10،اقدامات مناسب توسعه دهند

 ةتجربفراگیری  11برای شخص دارای معلولیت در محیط کار به عمل آمده است.

بخشی  های توان برنامهو  13 کاری در بازار آزاد را توسط افراد مذکور توسعه دهند

اید و نهایتاً ب 13، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای آنان ارتقاء دهند ای حرفه

اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دارای معلولیت در بردگی و بیگاری نگه داشته 

 96شوند. اجباری و الزامی محافظت میکار اند و از  نشده

کمک  تعهداتشانبه  ها دولتبدین ترتیب تحقق اهداف مذکور و توجه جدی 

،  لیابی و حفظ حداکثر استقال که اشخاص دارای معلولیت قادر به دست کند می

های  جنبهشغلی و مشارکت کامل در تمام  توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و

طور که پیش از این نیز گفته شد، هدف از طراحی و تدوین  ند. همانشوزندگی 

، فراهم آوردن امکان  معلولیتبرخی اقدامات حمایتی از اشخاص دارای 

ماعی برای آنان است، های اجت یابی به تمام امکانات و موقعیت سازی دست یکسان

 .شود میالمللی حقوق بشر تلقی  بینامری که در واقع هدف اصلی تمام اسناد 

 

 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن. 2

 ةهای حمایتی قانون اساسی و قانون برنام قانون که در پرتو سیاست این

لس از سوی مج 10/1/1939اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ  ةتوسع

نظام  ترین مهمبه عنوان  دتوان شواری اسالمی به تصویب رسید، در حال حاضر می

 گیرد. یتی از حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد استناد قرار حما

  : استاین قانون از دو منظر دارای اهمیت اساسی 
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،  دولتی، نیمه  دولتیهای  سازمانها و  ارگانالف( قانون مذکور تقریباً تمام 

دهای عمومی وانقالبی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی )مانند دانشگاه آزاد نها

، اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی( را درگیر مسائل معلوالن و ملزم به حمایت  اسالمی

نماید و به عنوان اولین قانون که چنین نگاه وسیع و  میو آموزشی ایشان 

 (.01، ص1939)السان، یت است. ، دارای اهم داردای به مسائل معلوالن  گسترده

ها فراروی کار معلوالن قرار داشته  هایی که سال چالشب( قانون فوق بعد از 

چند  ، هر استو تقریباً با لحاظ تمامی مسائل و مشکالت ایشان به تصویب رسیده 

نیاز به است چه در قانون الزامی شناخته شده  رسد اجرای تمام آن میکه به نظر 

 (.01، ص1939)السان،  . داردمالی فراوان  بعامنرف بسترسازی و ص

های شغلی برای  در همین راستا دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت 

 معلوالن تسهیالت ذیل را فراهم نماید:

درصد از مجوزهای استخدامی )رسمی، پیمانی،  9الف( اختصاص حداقل  »

و ها  شرکت، ها سازمان، اه خانه وزارتدولتی و عمومی اعم از  های دستگاهکارگری، 

عمومی کشور استفاده  ةبودجی که از های دستگاهنهادهای عمومی و انقالبی و دیگر 

این بند در واقع تأکیدی است مجدد بر  .«نمایند به افراد معلول واجد شرایط می

 های دستگاهترتیبات حمایتی سابق که به علت فقدان ضمانت اجرا، از سوی 

و  ردچنان وجود دا در قانون اخیر نیز هم ص. این نقشد میجه مربوطه با اهمال موا

از زمان تصویب تاکنون تحولی را نسبت به زمان پیش از اجرایی شدن  متأسفانه

 ایم. نبودهشاهد  تخدام و جذب اشخاص دارای معلولیتآن در خصوص اس

سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت  ةحق بیم تأمینب( »

 .گیرند میکارفرمایانی که افراد معلول را به کار  آن به
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ج( پرداخت تسهیالت اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول به میزانی که در 

 .دشو میساالنه مشخص  ةقوانین بودج

جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی  هـ(پرداخت تسهیالت اعتباری

 ة%( سهام و سرمای06رصد )ی که بیش از شصت دمؤسساتو  ها شرکتزا به  اشتغال

 ها متعلق به افراد معلول است. آن

سازمانی تلفنچی  های پست%( از 06و( اختصاص حداقل شصت درصد )

ی دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و ها شرکتها،  )اپراتور تلفن( دستگاه

 بینا و معلوالن جسمی حرکتی. کم

سازمانی متصدی  های پست%( از 06) ز( اختصاص حداقل شصت درصد

و نهادهای عمومی به معلوالن جسمی  ها شرکتها،  نویسی دستگاه دفتری و ماشین

 .«حرکتی

ی دولتی و ها شرکتو  مؤسسات، ها سازمان، ها خانه وزارت ةچنین کلی هم

خود، افراد  ةنهادهای عمومی و انقالبی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی ساالن

والن ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و نابینا و ناشنوا و معل

ریزی  برنامهبدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. سازمان مدیریت و 

و امور راهبردی ریاست جمهوری( نیز موظف است سه ریزی  برنامهکشور )معاونت 

 مؤسسات ،ها سازمان، ها خانه وزارت ة%( از مجوزهای استخدامی ساالن9درصد )

و نهادهای عمومی و انقالبی را کسر و در اختیار سازمان  ها شرکتدولتی، 

بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای 

کشور اقدام و ریزی  برنامهمعلوالن واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و 

کشور اقدام و ریزی  برنامهو  معلوالن واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت
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معلوالن واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی 

 نماید.

های شغلی معلوالن و مددجویان بهزیستی از سوی  ایجاد صندوق فرصت

ای متناسب با بازار کار  های الزم فنی و حرفه آموزش ةارائسازمان بهزیستی و نیز 

ای  حرفهت رایگان و تلفیقی از سوی سازمان آموزش فنی و برای معلوالن به صور

، از دیگر سازوکارهای حمایتی نظام اشتغالی معلوالن در قانون جامع حمایت  کشور

 . شود میاز حقوق معلوالن محسوب 

براساس .  استتبعیض مثبت  ةاندیش، آوردن  قانوناز نکات قابل تأمل در این 

 یتی برای افراد معلول جهت وصول به برابری وحما ةویژ، اقدامات  اندیشهاین 

قانون جامع بر مبنای این  1 ةماد.  گیرد میهای پیشین صورت  وضعیتجبران 

دولت موظف است جهت ایجاد   مادهبه موجب این  . استتفکر شکل گرفته 

اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی  ،های شغلی برای افراد فرصت

،  ها خانه وزارتدولتی و عمومی اعم از  های دستگاهکارگری(  ، پیمانی،  رسمی)

ی های دستگاهو نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر  ها شرکت،  مؤسسات،  ها سازمان

به افراد معلول واجد شرایط  را نمایند  میعمومی کشور استفاده  ةبودجکه از 

 اختصاص دهد. 

یابی به  ازی امکان دستس یکسانبدین ترتیب مشارکت کامل در جامعه و 

های  سیاست ترین مهمهای شغلی برای اشخاص دارای معلولیت از جمله  فرصت

توسعه به عنوان  ةبرنامارچوب قانون اساسی و قانون هحمایتی است که هم در چ

، و هم در قالب برخی از قوانین خاص، در ایران مورد توجه قرار  بنیادیقوانین 

 های زمینهبسیار جهت ارائه  های تالش رغم علیی گرفته است. این نظام حمایت

دهی وضعیت اشتغال اشخاص دارای معلولیت در  قانونی مناسب به منظور سامان
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ها، هنوز از سازوکار  راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و برابرسازی فرصت

باشد و در عمل نتوانسته است وضعیت مطلوبی را در  نمی متمتع یی مؤثریاجرا

ـ  اشتغالرسدـ الاقل در خصوص  صوص در جامعه ترسیم نماید. به نظر میاین خ

تری را جهت  فعالی اصلی مرتبط از جمله سازمان بهزیستی باید نقش ها سازمان

ویژه ه دولتی و عمومی برای اجرای قوانین مربوطه ب های دستگاهوادار نمودن 

بر عملکرد آنان در  قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن حداقل از طریق نظارت

 (.143-144، صص1931)زرنشان،  جذب نیرو و استخدام، ایفاء نمایند.

 

 ايران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

اد دارای معلولیت با انطباق يا مغايرت کنوانسیون حقوق افرالف. 

 ؟قانون اساسي

یت مورخ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلول ایران با تصویب

صورت  توسط مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان به 19/3/1931

 91. پیوستکنوانسیون مذکور به  مشروط ) حق شرط(

 

کنوانسیون در رابطه با حق  باانطباق يا مغايرت قانون اساسي ب. 

 ؟اشتغال

به رسمیت شناختن حق افراد معلول برای کار کردن از جمله برخورداری از 

زندگی با کار آزادانه در بازار و قابل دسترس نمودن محیط کار برای  مینتأفرصت 

ممنوعیت تبعیض به خاطر معلولیت در تمام موارد مربوط به اشتغال   ، معلولافراد 

،  کارارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی   ، شغل، تداوم  استخداماز جمله 

های استخدامی و  فرصتافزایش  ، ای حرفههای فنی و  برنامهبه  مؤثردسترسی 



 3131تابستان ، ونهم بیست، شماره هشتمسال     حقوق پزشكي /  فصلنامه 711 

ال
شتغ

ة ا
وز

 ح
در

ت 
ولی

معل
ی 

بنا
ر م

ض ب
بعی

م ت
عد

ل 
ص

ي ا
بیق

تط
ة 

الع
مط

 

، استخدام افراد معلول  ها تعاونی ة، توسع ها شرکت سیسأ، ت معلولینارتقای شغلی 

، اطمینان از  تشویقیها و اقدامات  گذاری در بخش خصوصی از طریق سیاست

ای برای  حرفهبخشی  شغلی و  های توان برنامه ة، توسع کارسازی محیط  مناسب

( کنوانسیون تحت عنوان کار و اشتغال است. اصل 11) ةمادمفاد معلولین از جمله 

 بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این رابطه مقرر داشته

هرکس حق دارد  شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح » :است

جامعه ، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز  نیستعمومی و حقوق دیگران 

افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای  ةهمبه مشاغل گوناگون برای 

 .«احراز مشاغل ایجاد نماید

شریط و امکانات کار برای  تأمین( اصل چهل و سوم قانون اساسی 1در بند )

( آن رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین 4در بند )  ، همه

کشی از کار دیگری از جمله دستورات قانون اساسی در رابطه با  بهرهی از و جلوگیر

 .شود میشامل معلولین هم   کار و اشتغال است که با توجه به لفظ همه،

 

کنوانسیون حق افراد دارای معلولیت و قانون جامع حمايت از حقوق .3

 معلوالن

ایت از حقوق گرچه قوانین ما در مورد معلولین منحصر به قانون جامع حم

، اجتماعی و  اقتصادی ةتوسع ةسالپنج  ةو در قوانین برنام شود میمعلوالن ن

فرهنگی و قوانین دیگر هم به حقوق معلولین توجه شده است، ولی قانون مذکور 

ی مختصر ةمقایسذیالً که  استگذاری برای معلولین  قانونعطفی در تاریخ  ةنقط

 ده است:پرداخته شکنوانسیون نسبت به آن  از
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مجلس شورای  10/1/1939قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  -

 56ماده دارد در حالی که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  10اسالمی تنها 

تر از قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  فراگیرتر و  مفصلماده دارد و بسیار 

 .است

و کامل افراد دارای ثر ؤمارکت به دلیل فراگیری کنوانسیون به مش - 

های زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پرداخته است  عرصه ةهممعلولیت در 

های سیاسی و مشارکت  عرصهتر  در حالی که قانون جامع حمایت از معلوالن کم

 مدنی معلوالن را مورد توجه قرار داده است.

قانون جامع حمایت  با وجود جامعیت و فراگیری کنوانسیون در مقایسه با -

های  نیاز الذکر نیز تا حدودی مسائل اصلی و پیش اخیراز حقوق معلوالن قانون 

 ها را مالحظه کرده است. سازی فرصت برابربرای نیل به  مؤثر

،  اشتغالقانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به ویژه در مورد کار و  -

، معابر و آموزش در سطوح  اماکن،  ها ساختمانسازی  مناسب،  بخشی تواندرمان و 

 ای هم سطح با حرفههای  آموزش، متوسطه و دانشگاه و نیز  ابتداییمختلف 

رفع کمبودهای  . امر گذاشته استوالن ؤمسکنوانسیون در اختیار مجریان و 

موجود در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن با استفاده از اصول قانون اساسی 

 تواند مفید فایده باشد. مییون و مواد مختلف کنوانس

دهد که بخشی از آن به اصول کلی  میبررسی مواد کنوانسیون نشان 

است که اصول قانون مده آاختصاص دارد که در دیگر اسناد حقوق بشری هم 

است و در ن آگوی مفاد  پاسخهای نهفته در آن به خوبی  ظرفیتاساسی ایران و 

ست. بخش دیگر کنوانسیون هم برای مواردی بسیار متضمن تحوالتی نیز ه

چهارم  ةبرناممعلوالن است که قوانین متعددی چون قانون  ةویژگویی به نیاز  پاسخ
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، قانون ساختار نظام رفاه  11/0/1939، اجتماعی و فرهنگی مورخ  اقتصادی ةتوسع

قانون سازمان آموزش پرورش استثنایی  ،1/1/1939  اجتماعی مورخ تأمینو 

قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزستی کشور مصوب  ةالیح، 11/3/1903مصوب 

مجلس شورای  3/11/1915شورای انقالب و اصالحات مصوب  14/9/1953

اسالمی به ویژه در مورد کار و اشتغال معلوالن حتی موادی از قانون کار مصوب 

ای  حرفهبخشی  مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد کار آموزشی و توان 1903

بسیاری از  10/1/1939ولین و قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب معل

نباید البته  (.1931)شهبازی،  . استمواد کنوانسیون را در دل خود جای داده 

بسیاری از مفاهیم اساسی از قبیل به الذکر  فوقفراموش کرد که در قوانین 

 ای نشده است.  شارها و شرایط کار مناسب برای معلولین سازی محیط کار مناسب

 

 و پیشنهاداتنتیجه 

چون  هم  بشرهای اساسی  آزادیافراد دارای معلولیت باید از تمام حقوق و 

دانیم یکی از حقوق اساسی  میطور که  مند شوند و همان بهرهها  سایر انسان

زمینة صورت اعمال تبعیض در  در . استها حق کار کردن و دارابودن شغل  انسان

یابی به مشاغلی که واجد شرایط انجام آن هستند باز  ن افراد از دستای ،اشتغال

رسیدن به آن شایستة مانند و در نهایت به استقالل و شأن و مقامی که  می

 . یابند نمی، دست  باشند می

. این  استالذکر مقرر شده  اصل عدم تبعیض به عنوان هدف کنوانسیون فوق

همة مندی برابر و کامل معلوالن از  بهره ، حمایت و تضمین ارتقاء ،کنوانسیون

تضمین و احترام به حیثیت و  ءچنین ارتقا های انسانی و هم آزادیحقوق انسانی و 

 دارد. میرا به عنوان هدف این سند مقرر ها  آنکرامت ذاتی 
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ی عضو باید اعمال هرگونه ها دولتاست  آمدهکنوانسیون  5مادة  1در بند 

را ممنوع اعالم و برخورداری از حمایت حقوقی برابر و  تبعیض بر مبنای معلولیت

 ةای از اندیش گونهبه نیز   مادهاین  4. بند  نمایندرا برای افراد معلول تضمین مؤثر 

. در همین راستا طبق قانون جامع  کند میبه نفع معلوالن دفاع  «تبعیض مثبت »

،  شغلیهای  فرصت، دولت مکلف است جهت ایجاد  معلوالنحمایت از حقوق 

های دولتی و عمومی را به افراد  حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه

 معلول اختصاص دهد.

، قانون  کارقانون   )قوانین عادی  نه در قانون اساسی و نه در متأسفانهدر ایران 

طور مستقیم به  های به صراحت و ب ماده، هیچ اصل یا  ( معلولینجامع حمایت از 

ای ننموده است  اشارهاشتغال معلولین نپرداخته و به آن زمینة تبعیض در  ةمسأل

که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب مجلس شورای  حال آن

در اسرع این خأل قانونی  است و الزم است اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسیده

مقررة فقدان یک  ت  کهزیرا مبرهن اس؛  دشوبرطرف  مورد توجه قرار گیرد ووقت 

و  نماید مینسبت به معلولین هموار اعمال تبعیض  ایراه را بر ،کلی در این زمینه

 این  امری است که شایستة نظام اسالمی نیست.
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دسامبر  19شمسی برابر با  هجری 11/3/1935کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ  -ماده واحده    

گردد و به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه  شرح پیوست تصویب می بر پنجاه ماده به میالدی مشتمل 1660
  شود: اده میهای زیر د تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره

عنوان   وزارت رفاه و تأمین اجتماعی )سازمان بهزیستی کشور( و بنیاد شهید و امور ایثارگران به -1تبصره     
گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد  ( کنوانسیون تعیین می99مراجع ملی موضوع ماده )

 کنوانسیون اقدام نمایند.

( کنوانسیون، جمهوری اسالمی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد 40ه )باتوجه به ماد -1تبصره     
 داند. کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی
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Comparative analysis of non-discrimination principle on disability 

in Employment 

Mohammad Ali Faraji 

Abstract 

Occupation is necessary for human life, for the survival of the society 

and human is dependent upon occupation. In spite of livelihood, it 

provides the human with the sense of respect, self- confidence, health 

and it boosts morale. But in the life of a disable one it plays even a 

more striking role. It makes him feel competent and have the sense of 

independence and social integration. In this research attempt has been 

made to study occupation right in Convention on the Rights of persons 

with Disabilities and Laws and regulations of Iran to analyze 

protective policies of the government in relation to the existing laws, 

especially the law of protecting disables society. Considering the 

occupation obstacles of disables, we offer suitable strategies to 

remove the  discrimination against this field. 
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Disable, Discrimination on the basis of disability, Reasonable 

accommodation, Positive discrimination 

 


