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 اجرایی و کنوانسیونهای  هدستگاقوانین، نقش 

  نژادآزاده موسایی 
 لملل، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین ا

 

 یوسفیفهیمه 
 کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیرانتفایی برآیند

 

 محمدیفهیمه عرب یار 
  سرامیک، دانشگاه آزاد اسالمی –کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

 مقدمه
طعلی از  لاریخ   کم  واکی و معلو یت از ملاهیمی هستنی که از ابتلیای  لاریخ بشلر وجلود داشلته و در هلر م       

رویارد جامعه کسبت به ایع ملاهیم متلاوت بود  ایت. گا  همچوت جوامع بیوی افراد معلول در بلیو  و لی   
،  ا از یر بار شیت ایع افراد جلوگیری شود و گا  با دییی  رحم آمید به آکات کگریسته شی  و شیکی میکابود 

. و ی امروز  که جامعه بشری و که اود ایع افراد، اکی  شیبه افرادی شایسته  رحم و صیقه بگیر، بیل  معلوالت
. افراد کم  وات امروز  بیش از آکاه بیکبال امتیلازات ویلژ  باشلنی،    پریرکی کمیرا ها   دییگاهیچ کیام از ایع 

 هلای   شلا  برابر با یایر اعضلای جامعله هسلتنی و بلا یلازماکیهی      های  اواهات ایلا ک ش و کسب مسوو یت
یع اقلیلت در   لر   بلدر  . افراد معلول کله الود را   باشنی میی اح اق ح وق فراموش شی  اود قیر منی در پ

که در برای کشورها حتی قلادر بله  اایرگلراری     اکی یافتهبه آت مرحله از رشی و  عا ی دیت  داکنی میجهات 
و  شلات  شلیت  لا از پایملال    کننلی  ملی و ییایت گراری هستنی و از ایع طریق  ل ش  گیری  بر جوامع  صمیم

درصلی از ملردم ف یلر جهلات بله کلوعی دچلار         21ح ی لت کله    ایلع  شخصیت اکساکی اود جلوگیری کننلی. 
در حمایلت از افلراد دارای معلو یلت از اوایل  دهله هلتلاد ملی دی، بله          ا ملللی  بلیع معلو یلت هسلتنی.  وجله    

. گررد میمیت زمات زیادی  را به عنوات یال جهاکی معلوالت اع م کمود، 0980پیشگامی یازمات مل ، یال 
اع م یوم دیامبر هلر یلال بله عنلوات روز جهلاکی معللوالت و  لیویع برکامله اقلیام جهلاکی بلرای معللوالت             

 ختلف برای بهبود وضعیت معلوالت بیکبال داشته ایت.یطح جوامع موییعی را در  یها   ش
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 تعاریف
کله بله  شلخیص کمیسلیوت      شلود  ملی فلردی گلتله   ، معلول بله  معلوالتمعلول: مطابق قاکوت جامع حمایت از 

پدشای یازمات بهدیستی، بر اار ضایعه جسمی، ذهنی، رواکلی یلا  لوام، االت ل مسلتمر و قابل   لوجهی در        
اجتملاعی  های  هزمینکه موجب کاهش ایت  ل او در  ی مت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری

 (.0 ماد ،  بصر  0383،والتمعلقاکوت جامع حمایت از ) و اقتصادی شود.

 مسئلهبیان 
در کیلیلت   هلا  ییسلتم اکوپلریری اصوصلیات     لأایر با محلیط، کحلو  برقلراری و     ها اکساتچگوکگی روابط 
عللوم اکسلاکی را پییلی آورد  ایلت. اکسلات بایلی در        هلای  اکشعاب، امروز  یای از ها اکساتاحسایی و رواکی 

ت رشی و  ویعه جوامع، ایجلاد بسلترهای فضلایی و کا بلیی     محیطی زکیگی کنی که واجی شرایطی ملدوما
منایب جهت ایتلاد  همه اقشار جامعه از ایمات و امااکات عمومی، به منظور  حرک و جابجلایی بهتلر و   

کله   اکلی  جامعله جسلمی، معللوالت و جاکبلازات، بخشلی از افلراد       کا واکات دیتریی آیاکتر در یطح شهر ایت.
یتریی و ایتلاد  از امااکات و ایمات عمومی هستنی. اما با وجود برالی مواکلع   همچوت یایریع، کیازمنی د

به اصوص در کحو  طراحی، معماری و شهریازی، بسلیاری از فضلاهای شلهری، بله ویلژ  معلابر عملومی،        
 با  وجه0و فضاهای یبد را فاقی شرایط الزم برای برآورد  یااتع کیازهای افراد معلول کمود  ایت. ها پارک

شهری، بایی طوری احیاث شوکی کله ملورد ایلتلاد  افلراد کلا وات       های باغمراکد  لریحی و  مس لهاهمیت  به
جسمی و معلوالت کید قرار گیرکی.   سیم بنیی فضاهای داالی ایع اماکع، بایی به کحلوی اکتخلاب شلود کله     

ی ی چلر  دار بله وجلود    مشالی برای عبور کابینایات و صت  ریع کوچکاشیاء اابت و متحرک داالی آکها، 
کیاورد. فرد معلول بایی بتواکی به آیاکی اود را به مرکد  لریحی بریاکی و در داا  آت بیوت کمک دیگرات 

از کابینایلات  لا افلرادی کله دارای ک لص عضلو هسلتنی(، صلیق         )برای کلیه معللوالت   مس لهگردش کنی. ایع 
فضلایی هسلتنی کله کله بلرای دیگلرات مداحمتلی ایجلاد         محتاج به  ها آت. برای دیتیابی به ایع هیف، کنی می

  أییساتشهری کید هماکنی دیگر  یها پارککماینی و که دیگرات برای آکها مشالی به وجود آورکی. متایلاکه 
 2.ریاکنی کمیشهری( قادر به میدباکی از معلوالت کیستنی و به آکها بهر  کافی های  یکاربرشهری )

معلابر   یلازی  منایلب الزم در بسیاری از کهادهای مس ول بلرای  های  هدغیغ ریی هنوز کظر می به همچنیع
 .شا  کگرفته ایت

هلای    دیلتگا شلور از غلللت   ک یلازی  منایلب  یریل گیو پ یرااکه یتادهماهنگیس دبیع ایاس رئیبر هم
ست یف ط مختص معلوالت ک یازی منایبرد و گلت: که یع حوز  گ یدر ا یف قاکوکیکسبت به وظا ییاجرا
ع یل ه اک یشود اما متأیلاکه  ا زماک یاز در  ردد همه افراد جامعه احساس میع کیهمه مردم ایت و ا یه براابل

                                                                                                                                             
، ک ش آگاهی عمومی و آموزش  خصصی در منایب یازی محیط شعری، مجموعه م االت کارگلا   0389حناچی، ییمیع، -0

 می قاب  دیتریی برای کم  واکات جسمی، مرکد  ح ی ات یااتمات و مساع. خصصی طراحی فضاهای عمو
 ، معلوالت و یی معابرعای معماری و یااتماکی، اکتشارات یازمات حم  و ک   و  رافیک  هرات.0381ریسی دهاردی، بهمع، -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 معابر و اماکن سازی مناسب ملی همایش مقاالت منتخب/  012

 .رود یش کمیپ یارها به اوبککیاشته باشی  یه عدم ملیقض

 یمسل له در حلا    ایلع  ع یتاد حضور کیاشته ایلت. یبار هم در جلسات ا یک یازی منایبیتاد  مس و یع
س یلتاد  یشلور، رئل  کع شلی  و وزارت  یلی  ع یلیمختللف وظلا  هلای    دیلتگا  یوت بلرا ه در قاککدهی  یر  م
ع جلسلات  یشل یپ یهلا  میع، برا ف  صلم یایت. با وجود ا یستییازمات بهد سیر آت رئیو دب یازی منایب
د یل مسل ول ک  یا اغللب کهادهلا  یل الاطر گو  عیشلود و بله همل    یع برگدار کمل موق  ت بهکدر یطح  یازی منایب
 .ننیک یار در اود حس کمکارائه گدارش  یبرا یا لهیوظ

 .ها و شهرها با ضعف مواجه اواهنی بود شور برگدار کشود در ایتاتکع جلسات در یطح یاگر ا

سلا ه و  یاهلای   ه لب برکامل  هلا در قا  یاصلوص در  هلرات، شلهردار    شور بله ک یاز شهرها یا بته در برا
ه از آغلاز  کل اکلی؛ آکطلور    ار قرار داد کدر دیتور  یمعابر شهر یازی منایب یبرا یف مختللییا ه، وظا پنج

کحلو    مله کا شلیو  ه یل شلی  و بلا  ه   ژ  شلروع یل صلورت و  نله بله  یع زمیل در ا  هلرات  یشلهردار  یهلا  طرحامسال 
شلی    یازی منایببویتات  یکبایی افته ایت. یش یارها افداکیرعت اکجام  شهریورما مه یاز ک یازی منایب
 .د شودی واکات  جه مکایتلاد  معلوالت و  یبرا یورزش لچر و یتیر ویکظ یاکا او به ام

. کجلام شلود  بایلی بله یلرعت ا    ها بلویژ   هلرات  شلهر  یمعابر معلروف و اصلل   یازی منایبگر ید یاز یو
از مسلائ    یالی در یطح شهرها برای افراد معلول در کظر گرفته شود. مخصوص  یع اودروهای أم همچنیع
الزم در رابطلله بللا  یاز کهادهللا فرهنگسللاز یاریه هنللوز در بسللکللع ایللت یللا یللازی منایللبحللوز   یجللی

س یع رابطله رئل  یل ر ا  کگرفته ایلت. د ار شیپر دیترس ها ر  ح ق شهر یلکمعابر و در ملهوم  یازی منایب
 یبلرا  یف قلاکوک یه ازجملله وظلا  انیات ایشور هم با بکیتاد  یازی منایب یریگیو پ یرااکه یتاد هماهنگیدب

گلررد   یاز آت مل  یلال  01ه حلیود  کل  یلی کامله اجرا  آیلیع  2گلت: طبق ماد   ،ایت ییاز فرهنگها   دیتگا
نلوت  کر دروس ملر بط بگنجاکلی املا ا   د یلازی  منایلب در رابطه با  یدری واحی 2وزارت علوم موظف بود  

 .یتها دیتگا  یو اهک یع به معنیابرکی و ا یآمواتگات از آت ب ه مهنییات و داکشکم ینیب یم

 یلازی  منایلب برکامله   یلک دارکلی املا هنلوز     یله فرهنگسلاز یوظ یستیارشاد و بهد وزارتما، یصیا و ی
ه فهریلت  ال نینلی و بلا ا  کی یل منایب  و  یله دارد اودروهایع وزارت صنعت وظییااته کشی  ایت. همچن

ع یل ف اود در ایبه وظاها   دیتگاه ک یاکجام کشی  ایت.  ا زماک یم اما اقیامیا از اود را به آکها داد یمورد ک
 کملر بط چل  های   دیتگاله دارد به ید وظیک یرود، وزارت را  و شهریاز یجلو کم یارکننی ارابطه عم  ک

 ااتصاصی به ایع منظور در کظر گرفته شود. بودجه .ق کشی  ایتبیهی اما مح  یکظار  یها ستی 
 شللی. ا مللللی بللیع  علیاد زیللاد افللراد معلللول در جهللات موجللب ا خللاذ  للیابیر گوکللاگوکی در یللطح ملللی 

و بله هملیع د یل  کیلد اغللب       شلود  مییبب به اکدواکشیی  شیت ایشات  معلوالتبودت بیش از حی پریر  آییب
.  لیویع کنواکسلیوت مربلوط بله ح لوق اشلخاص       باشلنی  کملی رکت در امور اجتماعی قادر به مشا عم ً ها آت

(  ویط مجمع عمومی یازمات مل  متحی ک طه عطلی در حمایت از ح وق افراد مدبلور  ل لی   2110معلول )
و یلایر افلراد    معللوالت برابلر بلیع    یهلا  فرصلت . ایع کنواکسیوت در پی شنایایی رفع  بعیض و ایجاد شود می
بر ح لوق و    أکییبنی، ضمع  25طوالکی در  کسبتاً. کنواکسیوت ح وق اشخاص معلول با یک دیباچه یباش می
را مورد حمایلت الاص الود قلرار دهلی. بلییع منظلور در         معلوالتایایی بشر در   ش ایت های  یآزاد

ر و مت ابل  ح لوق بشل   هلای   یوابسلتگ سلیم بلودت و   دیباچه کنواکسیوت از یلک طلرف بلر اصل  غیلر قابل          
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بنیادیع و ضلرورت  ضلمیع برالورداری اشلخاص معللول بلیوت  بعلیض و از طلرف دیگلر بلر           های  یآزاد
مربوط بله ار  لاء و برالورداری کامل  اشلخاص       های کوششضرورت ادغام اص  برابری جنسیتی در  مام 

 .کنی می  أکییبنیادیع های  یآزادمعلول از ح وق بشر و 
رگرار در زکیگی اکسلات املروز  از پشلتواکه حملایتی الوبی در ایلناد        اای مس لهاشتغال به عنوات یک از 

و ح وق داالی براوردار شی  ایت و به عنوات یک حق، جایگا  اود را در میلات یلایر ح لوق     ا مللی بیع
بنیللادیع بشللری ایللتحاام بخشللیی  ایللت. مشخصللاً در مللورد اشللخاص دارای معلو یللت بلله د یلل  شللرایط     

شلغلی و   یهلا  فرصلت حمایتی منایب به منظور دیت یابی برابر به  های ییایتفیدیو وییای ااص، ا خاذ 
مربوطله   ا ملللی  بلیع مشارکت کام  در جامعه هموار  مورد  وجه بود  ایت. در ایع رایتا ایلناد   های  ح ق

. دو ت جمهوری ای می ایرات هماکنی بسیاری از کشورها باشی می معلوالتبویژ  کنواکسیوت راجع به ح وق 
در یلال   معللوالت اکجام داد  ایت.  صلویب قلاکوت جلامع حمایلت از      معلوالتقیاما ی به منظور حمایت از ا

در همیع رایلتا ملورد ارزیلابی     2119و ا حاق به کنواکسیوت مربوط به ح وق اشخاص معلول در یال  0383
از  نلوع زیلادی   . به طور کلی رویله دااللی کشلورها در حلوز  حمایلت از ح لوق معللوالت        گیرکی میقرار 

به طور صریح به اص  عیم  بعیض علیه معلوالت اشار  و آت را م لررات   ها آتبراوردار ایت زیرا برای از 
و بله   باشلی  ملی  معللوالت کنواکسیوت در جهت کملک بله اشلتغال     3. ماد  اکی کرد کیلری اود جرم اکگاری 

ایلع ملاد  دو لت     مطلابق  .کنلی  میمعلول شغلی برای افراد  یها فرصتهمیع د ی  دو ت را موظف به ایجاد 
بایی  سهی  ی دربار  ااتصاص حیاق  یله درصلی از مجوزهلای ایلتخیامی )ریلمی، پیملاکی، کلارگری(        

، کهادهای عملومی و اک  بلی دیگلر    مویساتو  ها شرکت، ها وزار خاکهدو تی و عمومی اعم از های   دیتگا
را برای افراد معلول واجی شرایط در کظر بگیلرد.   کماینی یمیی که از بودجه عمومی کشور ایتلاد  ها دیتگا 
، بایلی اذعلات داشلت کله در کظلام      معللوالت موجود در قاکوت جلامع حمایلت از ح لوق    های  یکایتبا وجود 

ح وقی ایرات ایع قاکوت به عنوات او یع قاکوکی ایت که به طور مست یم حمایلت از ح لوق معللوالت را ملورد     
، مللاد  2119بلا ا حلاق ایلرات بله کنواکسلیوت ح لوق اشلخاص معللول در اواالر یلال             وجه قرار داد  ایت.

 .باشی می0قاکوت میکی ایرات 9کنواکسیوت مدبور کید مطابق با ماد  
دو ت ایرات در غیر مواردی که  مایلی به  طبیق م ررات داالی با م ررات کنواکسیوت کیارد بایی  ل ش  

اش بله عمل  آورد.    ا ملللی  بلیع  عهلیات پریرفتله شلی      ملوار  ضلمیع   کنی  ا اقیامات الزم جهت پیلروی و 
اجتماعی )یازم ت بهدیستی کشور( و بنیلاد شلهیی و املور ایثلارگرات در ملاد         أمیعاکتخاب وزارت رفا  و 

کنواکسلیوت   33واحی  اجاز  ا حاق ایرات به کنواکسیوت ح وق اشخاص معلول، در رایتای اجرای ملاد ملاد   
را ماللف   ها دو ت. ایع ماد ، باشی میکنواکسیوت مربوط به اجرا و کظارت در یطح ملی  33ماد   بود  ایت.

 .کنی میبه ایجاد یک یا چنی هسته مرکدی برای مسائ  مربوط به اجرای ایع کنواکسیوت 

                                                                                                                                             
یر دول منع لی شلی  باشلی در حالم     م ررات عهودی که بر طبق قاکوت ایایی بیع دو ت ایرات و یا»قاکوت میکی  9مطابق ماد  -0

 «قاکوت ایت.
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 هدف
ال افراد هیف از ایع  ح یق ارائه راهاارهای منایب برای فراهم شیت بستر منایب برای رفا  زکیگی و اشتغ

 .باشی میمعلول و  یویع قواکیع بهتری برای کمک به ایع افراد 

 پیشینه
در دورات بایتات مورد  وجه جوامع مختلف بود  ایت و برریی ییر  اریخی ایع موضلوع   معلوالتوضعیت 

در دورات بایتات به عنلوات   گوا   حول عمی ی که در ایع حیطه صورت گرفته ایت.  ل ی معلو یت کودکات
. هملیع املر   شلی  میاز ااکواد  و جامعه  ها آتو یا طرد ها  ها هدر پیشگا   ها آتمازات ا هی یبب قرباکی شیت 

( یعنی گلتلار و  ع ل  را بله کلار     logosباعث شی  ا بعیاً اف طوت کید در مورد افراد کر و الل وای   وگوس )
شایی بتوات اکعالاس ایلع موضلوع را    0«.کنی ع     واکی کمی زکی کمیکسی که حرف »گیرد و اع م کمایی که 

 به گوکه دیگری در دور  ایاطیری ایرات کید مشاهی  کرد. زماکی که زال به یلبب داشلتع ملوی یلپیی ملورد     
 .گردد میو به همیع علت از ااکه راکی  و در بیابات رها  گیرد میمهری پیر قرار  بی

دچلار   ها آتی کا واکی جسمی یا روحی یا هر دوی افراد معلول اغلب به عللی اارج از اراد  اود به کوع
که بایی مورد اعتمام جوامع قرار گیرکی و اقیاما ی در رایتای احترام به ح وق ایشات ا خلاد گلردد.    شوکی می

آت را بله یله دور      وات میدر ییر زمات متحول شی  و  معلوالتبه طور کلی رویارد جامعه بشری کسبت به 
 ا صه کرد:
. گرفتنلی  کملی در کظلر   ها آتبودکی و هیچ گوکه ارزشی برای  معلوالتبا رویارد ینتی کسبت به  دور  اول

.  را در ایلع  شی می معلوالتضعف و عیم  واکایی ایشات در ادار  امور باعث ا خاذ چنیع رویاردی کسبت به 
جهلت آکلات از    و بلییع  الورد  کملی دور  کگرش مثبتی کسبت به حضور و فعا یت ایشات در جامعه بله چشلم   

 .شیکی میجامعه طرد و یا در مواردی به طور کلی از جامعه حرف 
جهاکی اول و دوم ک طه عطلی برای شروع  یها جنگدور  دوم یا شروع  وجه به وضعیت ملو یع، پایات 

، جامعه رویارد ینتی و او یه اود را کنار گراشلت  ها جنگبود. بعی از پایات ایع  معلوالت وجه به وضعیت 
 لاوت باشی. رزمنیگات معلول بله مثابله قهرماکلات مللی      بی کسبت به رزمنیگات معلول  واکست کمیزیرا دیگر 

بله عمل     هلا  آتاقیامات الزم جهلت حمایلت از ح لوق     بایست میو به همیع د ی  کید جامعه  شیکی می ل ی 
 معللوالت مییات کبلرد و یلایر    تمعلوالاعم از  معلوالتزمینه یاز  وجه به یرکوشت  مامی  آورد. ایع امر اود

 گردیی.
یراکجام دور  یوم یا دور  کنوکی ایت. در ایع دور  جامعه بشری فاصله زیادی از رویارد ینتی اود 

زیلادی   یهلا   ل ش گرفت، به  یریج کگرش جامعه کسبت به افراد معلول متحول گردیی. و  معلوالتدر قبال 
کجام شی. بییع منظور بایی زمینه مشارکت وی را  سهی  کرد در اصوص رعایت و احترام به ح وق ایشات ا

  ا بتوات ایتعیادهای اود را شاوفا کنی.
 غییلر ایایلی در   دهنلی    کشلات  معللوالت در جهلت حمایلت از ح لوق     ا ملللی  بیع یویع م ررات ملی و 
م لررات،   عل و  بلر  لیویع    معللوالت . بله منظلور حمایلت ح لوق     باشلی  می معلوالترویارد ینتی کسبت به 

                                                                                                                                             
1-pas de parole, pas de raison 
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شی   ا اار ح وق مدبور را  ضلمیع کننلی. اوج گسلترش و     بینی پیش کهادهایی کید در ح وق داالی کشورها
، 0930.  صویب اع میه ح لوق افلراد ع لب ماکلی  ذهنلی      گردد میباز  31 ویعه ح وق افراد به بعی از دهه 
و ااتصلاص دهله    معللوالت جهلاکی  به عنوات یال  0980و اع میه یال  0935اع میه ح وق اشخاص معلول 

ایلت. ا بتله    ها   ش ویط مجمع عمومی یازمات مل  متحی از جمله ایع  0992- 0983 معلوالتویژ  برای 
کار با رویارد محلیود ری   ا مللی بیعو یا به طور ااص یازمات 0دیگری همچوت شورای اروپا یها یازمات
هلا   هکامل و م او له  هلا   هکامل معلول و اشلتغال آکلات  وصلیه     افراد ای حرفهدر مورد  واکبخشی  0983و  0955در 

. از کظر  لاریخی غا لب ایلع ایلناد مربلوز بله بعلی از جنلگ جهلاکی دوم بلود  و از حیلث            اکی کرد  صویب 
مست یم  ویعه و ار  اء موضلوع ح لوق     أایرادعا کرد که ایع ایناد بیش از هر چید  حت   وات میوجودی، 

در مورد معلوالت، کنواکسیوت ح لوق اشلخاص مصلوب     ا مللی بیعاما آاریع ینی  بشر در جهات بود  ایت.
 به  صویب رییی  ایت. معلوالتکه به منظور حمایت بش  ر از 2باشی می 2110

 نتایج
اکسات بایی در محیطی زکیگی کنی که واجی شرایطی ملدومات رشی و  ویعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی 

تلاد  همله اقشلار جامعله از الیمات و امااکلات عملومی، بله منظلور  حلرک و          و کا بیی منایب جهت ای
کله   اکلی  جامعله معللوالت و جاکبلازات، بخشلی از افلراد      جابجایی بهتر و دیتریی آیاکتر در یطح شهر ایلت. 

همچوت یایریع، کیازمنی دیتریی و ایتلاد  از امااکات و ایمات عمومی هستنی. اما با وجود برالی مواکلع   
ص در کحو  طراحی، معماری و شهریازی، بسلیاری از فضلاهای شلهری، بله ویلژ  معلابر عملومی،        به اصو
 3و فضاهای یبد را فاقی شرایط الزم برای برآورد  یااتع کیازهای افراد معلول کمود  ایت. ها پارک

م ، بایی اذعلات داشلت کله در کظلا    معلوالتموجود در قاکوت جامع حمایت از ح وق های  یکایتبا وجود 
ح وقی ایرات ایع قاکوت به عنوات او یع قاکوکی ایت که به طور مست یم حمایلت از ح لوق معللوالت را ملورد     

  وجه قرار داد  ایت.
 هلا  کایتی 0383مصوب  معلوالتو قاکوت جامع حمایت از  معلوالت 2110با برریی و م ایسه کنواکسیوت 

مدبلور ا گلو منایلبی الوبی      ا ملللی  بلیع نواکسیوت .  را کشود میو ا های موجود در م ررات ایرات روشع 
 معلوالتوضعیت   واکی می.   ویت م ررات ایع قاکوت شود میبرای اص ح و بازکگری در م ررات ملی  ل ی 

در  معلوالتو  حاش کردت ییایت جنایی پیشگیراکه و حمایت از  بازکگری را در ح وق داالی بهبود بخشی.
جمله مواردی ایت که بایی مورد  وجه م نع قرار گیلرد. دو لت ایلرات در    ح وق جدای شالی و ماهوی از 

                                                                                                                                             
1 -Recommandation 1854 de 1Assemblee parementaire, Lacces aux droits des personnes handicapees et leur 

pleine et active participation dans societe,2009, Arrete n 1297 relatif aux mesures pour le recrutement des 

personnes handicapees,Le Secretaire General du Conseil 1Europe, 6 janvier 2009, Resolution 227(2007), Acces 

des personnes handicapees aux infrastructures et aspaces publics,2007. 

کشرور   77کشرور امضرا و    155الزم الجرا شده و در حال حاضرر توسر     2002مه  3در تاریخ  54ماده  1کنوانسیون حقوق اشخاص معلول به موجب بند -2
 مورد تصویب واقع شده است.

، نقش آگاهی عمومی و آموزش تخصصی در مناسب سازی محی  شعری، مجموعره مقراالت کارگراه تخصصری طراحری فضراهای       1321حناچی، سیمین، -3
 ی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.عمومی قابل دسترسی برای کم توانان جسم
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غیر مواردی که  مایلی به  طبیق م ررات داالی با م ررات کنواکسیوت کلیارد بایلی  ل ش کنلی  لا اقلیامات       
 اش به عم  آورد. ا مللی بیع عهیات پریرفته شی   موارالزم جهت پیروی و  ضمیع 

 پیشنهاد

 اجرایی_های مییریتیاص ح یااتار-ا ف
 اجرایی_اص ح فراینیها و یازوکارهای مییریتی -ب
منایب آموزشی، فرهنگی و اطل ع ریلاکی و بهسلازی وضلعیت     های  هزمینفراهم یااتع امااکات و -ج

 ار باط جمعی و اماکع آموزشی فرهنگی معلوالتهای  هریاکموجود در ار باط با 
قلاکوت مجلازات ایل می کله از قلواکیع پایله و ملادر بله شلمار          از  حاش محتوایی، در قواکیع ملیکی و  -د
پردااته ایت و از کظر صوری  (ذهنی )اشخاص کم  وات یا کا وات ذهنی معلوالتقاکوکگرار صرفاً به  روکی می
کله جلای  ع ل  و     ریلی  کملی منایب بله کظلر    معلوالتباار رفته در ایع دو قواکیع در ار باط با های   وایکید، 

 کشور دارد. های ییایتر قواکیع و بازکگری د

 منابع
 و مشاهیر معلول جهات، یروش، چاپ پنجم کوابغ ،0388برجیات، منصور،  .0
، ح وق بشر از منظر اکییشلمنیات،  هلرات، شلرکت یلهامی اکتشلار،      0381بسته کگار، محمی،  .2

 چاپ اول.
ورش کامللیار ایلرت و جهللات، یلازمات آمللوزش و پللر   معللوالت ، 0381بیگلی ی، محمیرضللا،   .3

 ایتثنایی.
، برکامه اقیام جهاکی برای معللوالت،  رجمله مهلیی بابلایی اهلری،      0332یازمات مل  متحی،  .0

  هرات، کشر یازمات مشاور فنی و مهنییی شهر  هرات، چاپ اول.
، اکتشارات یازمات مشاور فنلی  معلوالت، برکامه اقیام جهاکی برای 0391بابایی اهری، مهیی،  .5

 اپ اول.و مهنییی شهر  هرات، چ
یازمات ملل  متحلی(،   ) معلوالتبرای  ها فرصت، آییع کامه برابری 0390بابایی اهری، مهیی،  .0

 اکتشارات یازمات مشاور فنی و مهنییی شهر  هرات، چاپ اول.
دربار  ایجاد و گسترش محیط شهری بیوت ملاکع،   هایی دییگا ، 0392بابایی اهری، مهیی،  .3

 یی شهر  هرات، چاپ اول.اکتشارات یازمات مشاور فنی و مهنی
، معلوالت و یلی معابرعلای معملاری و یلااتماکی، اکتشلارات      0381ریسی دهاردی، بهمع،  .8

 یازمات حم  و ک   و  رافیک  هرات.
محلیط   یلازی  منایب، ک ش آگاهی عمومی و آموزش  خصصی در 0389حناچی، ییمیع،  .9

دیتریی برای کم  شعری، مجموعه م االت کارگا   خصصی طراحی فضاهای عمومی قاب 
  واکات جسمی، مرکد  ح ی ات یااتمات و مساع.

اقلیلت اجتملاعی و محرومیلت از ح لوق اکسلاکیف       یع لر   بلدر  ، 0380بختیار کژاد، پرویع،  .01
 00اجتماعی، شمار    أمیعفصلنامه 
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،  املی بر ح وق معلوالت از منظر کنواکسیوت ح لوق معللوالت   0383 ویلی کایینی، منوچهر،  .00
 .03 شمار ، مجله ح وق اصوصی، ا مللی بیعیناد و یایر ا

، ح للوق بشللر و ح للوق کللارگرات معلللول در م للررات داالللی و   0383ا سللات، مصللطلی،  .02
 .03، مجله رفا  اجتماعی، شمار  ا مللی بیع

بلا   ا ملللی  بیعدر کطام ملی و  معلوالت، کخستیع همایش حمایت ح وقی 0383قیمی، مجیی،  .03
 .31ه  علیم و  ربیت ایتثنایی، شمار  رویارد به کابینایات، مجل

یااتاری مییریت  ویعه شهری  هرات با شنایی  ، آییب0389کماکرودی کجوری، مویی،  .00
 .25 شمار فضاهای شهری برای معلوالت، مجله مییریت شهری،  یازی منایببر   أکیی

قاکوت جامع  ، قاکوت جامع )میدگرد روزکامه اط عات دربار  مواکع اجرایی0385پاشنه آشی ،  .05
 23390 شمار حمایت از ح وق معلوالت( ضمیمه روزکامه اط عات، 

در ح وق بیع ا مل ، فصللنامه علملی    معلوالترمضاکی قوام آبادی، محمیحسیع، حمایت از  .00
 .00 شمار پژوهشی رفا  اجتماعی، یال یازدهم، 

اتی،  ا قواکیع و م لررات  جرم شناها  هبایست، کا واکات بد  دیی  از 0392، امیر یماوا ی پیروز، .03
 53-52 شمار کیلری، مجله ح وق دادگستری، 

18. Depratment for international Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat (1989)Manual on the Equalization of Opportunities for Disabled 

persons.New YORK. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

