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 دسترسی پیشرفته برای افراد دارای معلولیت ساکن در نواحی شهری

 فاطمه جمالی
 لیسانس گفتاردرمانی، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

 مقدمه:
معلو یللت هللم عللت و هللم کتیجله ف للر ایلت. در کشللورهای در حلال  ویللعه کلله در آت      هدد  رددر:  : 

ایمنلی بهدیسلتی بطلور  الراری اجلرا      هلای   هشلبا  بعیض آمید اجتماعی همچنات وجود دارد، و  های کگرش
کاهش پییا کنلی،   2105، افراد دارای معلو یت به شیت ضعیف هستنی. اگر ف ر جهاکی  ا کیمه یال شوکی می

(، ضرورت ریلییگی ویلژ  بله    DFID.1997) شیکیمتعهی  ا مللی بیعهیفی که دو ت بریتاکیا و یایر جوامع 
 .یازد میشات وضعیت افراد دارای معلو یت را ااطر ک

بهراشلتی و   هلای  مراقبلت ف ر در میات افراد دارای معلو یت به علت علیم وجلود دیتریلی بله آملوزش،      
از ملیاا ت    واکنلی  ملی . با ایع حال، بیوت کیاز به یلرکردت کید ایع افلراد  یابی میشغلی،  یاوم  یها فرصت
حتلی بله روشلهای محلیود شلی ،       اقتصلادی  مختلف اجتملاعی  یها  بخشبهراشتی، آموزش یا  های مراقبت

مبلاز  بلا ف لر و    هلای   یایلترا ژ بهرهمنی شوکی. بنابرایع، حم  و ک ل  یلک  واکمنییلاز مهلم در بسلیاری از      
 .شود میمحرومیت اجتماعی محسوب 

پویایی و دیتریی ایلت کله افلراد دارای معلو یلت در کشلورهای در       مسائ هیف ایع پروی  بیشتر کمک به 
اغازی برای ریییگی به مشلا ت باشلی.     واکی میو شنایایی مراح  ااصی که  اکی کرد جربه حال  ویعه آت را  

 ،یحلام هلای    گلرو  ،یدو تل  م املات  کله  هایلت  دیلتورا عم   از ای ا صله ی گلردآور  پلروی ،  عیا عمی  هیف
 الیمات  رییلا  و  ک ل  و حمل   بله  تیل معلو ی دارا افلراد ی دیتری  ا اکی کرد  ایتلاد  آکها ازدهنی   وام یها یازمات
مدا عات معتبر ملر بط بلا   ة ارائدر  ا مللی های بیع ه جربگدارش ا صه بر مبنای بهتریع  ایع .بخشنی بهبود رای شهر

 .کشور را دارایت ای  ویعه ای زمینهدیتریی و کا واکی ایت که قابلیت کاربرد در 
ضلعیت موجلود حمل  و ک ل  و     از کار اکجام شی  در فاز یک پروی  ایت کله و  ای ا صهایع گدارش 

از  جربیلات کنلوکی در    برگرفتله هلای   یپاکشور مورد مطا عه برریی کرد؛ مطا عات  5کیازها و مواکع را در 
کشور مورد مطا عه شام  هنی، ماالوی، مادیک، موزامبیک و  5اروپا، آمریاای ال یع، آفری ا و هنی ایت. 

بله وضلوح، کیلاز بله اقلیام در جهلت بهبلود در        هلا   هیافتل  آفری ای جنوبی هستنی.  یم پروی  معت ی ایلت کله  
بطللور  هللا دیللتورا عم  از اقللیامات اللوب و یللنجیی  دارکللی. ای مجموعلله دیتریللی و پویللایی، فراینللیهای

 .هستنی منایب  ویعه درحالموجود در کشورهای  های چا شیافتنی و برای  ای اکتشار  دگستر
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و ایلتاکیاردهای فعللی، از طریلق     هلا  دیلتورا عم  دات کلاربرد  در فاز دوم ایع پروی  به منظور برریی می
آموزشللی در کشللورهای شللرکت کننللی ،  ح ی للات بیشللتر و اجللرای   هللای    رکیبللی از برگللداری کارگللا

پیشلنهاد   یهلا  حل   را برالی از    أییلی  سلتی و   صورت بهکوچک و طراحی شی   های م یاسدر  هایی پروی 
 آیلات چلاپ شلی  بلرای اکتشلار     هلای   هبسلت ی  عریلف اواهلی شلی و    اصلول بیشلتر   3شی  اجرا شی. در فلاز  

 صو ی و  صویری( وجود اواهی داشت. های پایج صورت به)

 ساختار این گزارش:
مروری کلی ایت در زمینه کا واکی در جهلات در   2بخش  نظیم شی  ایت. بخش  0ایع گدارش در بیش از 

و همچنیع ار باط بلیع معلو یلت، ف لر و دیتریلی بله       آتی ها ویژگیحال  ویعه،  وجه به شیوع معلو یت و 
، کیازهای برگرفته از اکجام پروی  در آفری ا، هنی و مادیک با ایتلاد  از 3ت در بخش آحم  و ک  . پس از 

 ای ا صله  0برریی کیلی و  وصیلی، مورد  جدیه و  حلی  قرار گرفته ایت. در بخلش   های  انیکاکواع 
 وجه به ارائه چگوکگی دیتریی در کشورهای مورد مطا عه و همچنیع در کشلورهای  از اکجام کار پروی  با 

کله ممالع ایلت در میلات      هلایی  شلیو  آورد  شی  ایت. ایع بخش بلا شنایلایی    اروپایی و آمریاای ال یع
 5. در کهایلت در بخلش   شلود  ملی در حلال اجلرا باشلی، شلروع      ای گسلترد  کشورهای در حال  ویعه بطلور  

 و کاات ذکر شی  در پروی  آمی  ایت.ها  هیافتاز  ای ا صه

 ها فرصتناتوانی، فقر و دسترسی به 
شواهی فراواکی مبنی بر وجود ار باط بیع کا واکی و ف ر وجود دارد. به عنوات مثال، در آفری ای جنلوبی، بلا  وجله بله     

 رابر کسبت به یایریع ایت.با درآمی پاییع، بیش از دو بهای   گروموجود، شیوع کا واکی در میات های   داد
 یهلا  فرصلت (. کا واکی اغلب منجلر بله محرومیلت از    2شا  ) کننی میف ر و کا واکی یاییگر را   ویت 

در حلال   جواملع  .شلود  ملی در کتیجه منجر به ایجاد یختی در مسائ  اقتصادی کید  شود می حصی  و آموزش 
و حرف ایع افراد از جریات عادی زکیگی  اجتماعی و فرهنگی قیر منیی در جیایازی های کگرش ویعه، 

، قادر به پییا کردت شغ  و راکنلیگی کیسلتنی   اکی شی وجود دارد. افراد دارای معلو یتی که از آموزش محروم 
 در ف ر فرو روکی.  ر عمیقو اینها باعث اواهی شی که هر چه 

 51شی. در هنی، کددیک به در  مام کشورهای مورد مطا عه، عواقب کاشی از ایع چراه معیوب مشاهی  
درصلی از کودکلات معللول بطلور      5 نهلا   کله  حا ی، در اکی کرفتهدرصی افراد دارای معلو یت هرگد به میریه 

 .روکی میمنظم به میریه 
یلواد هسلتنی.    بلی  درصی از ک  جمعیت، 01درصی افراد دارای معلو یت در م ایسه با  95در موزامبیک 

درصلی   0رکت بر لر  نهلا   ش 011اشتغال افراد دارای معلو یت در  یهم ییع ایت.کر  اشتغال در هنی بسیار پا
 درصی ایت. 3یهم زکات معلول در اشتغال کمتر از  که حا یایت در 

زد  شلی  ایلت     خملیع  .اکی شی و ایمات  واکبخشی  رکیب  ها کمکایع وضعیت با عیم دیتریی به 
لری که مشا ت حرکتلی دارکلی، ویلچلر و یلایر ویلای       میلیوت ک 01در صی از جمعیت  5که در هنی  نها 

 .کننی میکمای و ایمات درماکی مورد کیاز را دریافت 
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 (DFID ،p.4،2333برگرفته از ناتوانی، فقر و توسعه، ) درآن نقل و حمل ونقشی ناتوان چرخه: 3 شکل

 

جنسلیتی و هلم   هلای   هزمینل عللت    ه. هلم بل  برکلی  ملی رکلج   زکات دارای معلو یت اغلب از  بعلیض دو جاکبله  
و  کسبت به ملردات   ری پاییع یها موقعیتدر حال  ویعه؛ زکات بطور کلی  عامکاشی از آت. در جو های آییب

 پسرات دارکی و به همیع علت بیشتر در معرض ابت  به ف ر و حاشیه کشینی هستنی.
وضلعیت   ایلع  زت یرپریت در میات ف یر لریع قشلر جامعله هسلتنی.    ی ها  ااکوادبطور کموکه در ماالوی، 

برای زکات معلول یرپریت ااکوار باعث به حیاق  ریییت دیتریی به اعتبار، آموزش و حتی  ع بله ازدواج  
الاص فیدیالی و محیطلی، بلا      یهلا  موقعیلت یک فرد معللول در  عامل  در    بنابرایع .شوکی میاجباری دادت 

و از ایع رو به منظور  عییع کیازهای ویژ  اود، به دیتریی و پویایی  شود میمواجه  شرایط اجتماعی ااصی
 احتیاج دارد.

 روش شناسی
کشور مورد مطا عه،  حلیلی به منظور شنایایی و ارزیابی پویایی و دیتریی به موارد ملورد کیلاز افلراد     5در 

 ی ایتلاد  شیکه شام :متعیدهای   داددارای معلو یت اکجام شی. از روشهای جمع آوری 

 متمرکز افراد دارای معلولیت در هر کشور؛های  هگرو
، وا لییع کودکلات   معللوالت  یهلا  یازماتبا حضور کماینیگات  مصاحبه با استفاد  از اطالعات کلیدی

 ک   و حم  بخش ومعلول، دو ت 

 ترکیب گروه متمرکز و محتوای آن:
و شام  افراد دارای معلو یت باار گرفته شیکی. در کتیجه محلی  یها یازماتاعضای گرو  متمرکد با کمک 

فلردی  حلت    هلای  معلو یلت  متمرکد کماینی  افلراد دارای هملات کلوع معلو یلت بودکلی.     های   گروبسیاری از 
ها   گروبرای هر یک از ایع  یرپریتی و فیدیای پوشش داد  شیکی.شنااتی  عناویع اات ل بینایی، شنوایی،

 ف ر

 ف ر وبیمع چراه
 یکا واک و

بهبلللللللود 
دیتریللللی بلللله 
آموزش، اشتغال 
و  ویللعه منللابع  

 اکساکی

 کا واکی

محرومیت از 
 های فرصت

اجتماعی، 
اقتصادی و 
  ویعه اکساکی

 کاهش مشارکت در 
  صمیم گیری:

 اجتماعی محرومیت

 به پریری منجر  آییب
 ف ر و بیماری 

بهبود دیتریی به 
بهیاشت، پیشگیری 

و ایمات 
  واکبخشی

افدایش پویایی، 
 واکایی پشتیباکی و 
بهبود دیی  شیت در 

 جامعه
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-و اقتصلادی شلنااتی   جمعیلت ی هلا  ویژگلی و به منظور ریییت به یک دامنله متعلادل از    ددر کظر گرفته شو
 اجتماعی همچوت یع، جنس و وضعیت اشتغال کید بهر  گرفته شی.

متمرکد افراد دارای آییب شنوایی، از مترجمات زبات اشار  برای کمک به  عیی  کننلیها  های   گرودر 
 ایتلاد  شی.

 ح  و ک   ایتلاد  شی   ویط شرکت کننیگات، شام :های   شیوی مباحث متمرکد بود بر  مام
 ا وبوس 

 را  آهع حومه 

  ها  هدوچرامو ور(rickshaws) 
  ،کوچلک یلا   هلای  ا وبوس اکسی (jitneys  )   چاپلا در موزامبیلک، میالرو در    هلا   اکسلی مینلی بلوس ،

 مادیک(

  ر(شام  ایتلاد  از ابدارهای متحرک مث  ویلچ) پیاد مح  عبور افراد 

 دریایی از ایع برکامه حرف شیکی. یلرهایبیع شهری و  های ک  حم  و 
 اصلی شام  موارد ذی  مطرح شی: یواالتهر گرو  متمرکد  در
 دالی  اصلی یلر 

 وییله حم  و ک   و دالی  ایتلاد  از آکها  ریع شایع 

  که به یلر بروکی؟ دادکی میچه وقتی و چرا  رجیح 

  ایستگا  ا وبوس، را  آهع و غیر مشا ت به هنگام ریییت به 

 مشا ت در حال گرفتع یک حا ت ااص مث  گرفتع صنی ی و پیاد  شیت 

  ،مسافربری و غیر  یها شرکتهمااری راکنی  ا وبوس، مس ول بلیط 

 .مشا  ی که بطور ااص زکات با آت مواجه بودکی 

  ک   و غیر  اکتظار داشتنی حم  و های یاات، زیر ها جاد بهبودهایی که پایخ دهنیگات از وضعیت 

  بایی با  یم  ح یق در میات بگرارکی. کردکی میو هر چید دیگری که آکها احساس 

 نتایج:
از وجلود مواکلع بلر یلر      ای م حظهبطور کلی، روشع ایت که اکثریت افراد دارای معلو یت  جربیات قاب  

و  شلات  معلو یلت به میدات قابل   لوجهی بله کلوع     . با ایع حال میدات پویایی آکها اکی داشتهرا   حرک و پویایی 
افلراد دارای معلو یلت    ریلی  ملی  بنظلر  وابسلته ایلت.   همچنیع به منابع ما ی و ااکوادگی که در ااتیار دارکی،

افلراد دارای معلو یلت بینلایی اغللب قلادر بله ایلتلاد  از         که حا ی در معلوالت هستنی.  ریع پر حرکشنوایی 
آشلنا کیسلتنی. افلراد دارای معلو یلت حرکتلی، قلادر بله دیتریلی بله           یها مااتر اکواع ویای  حم  و ک   د

هستنی. کاربرات ویلچر   ریباً بطور کام  از حم  و ک   عملومی کله گلاهی      ر کوچکویای  حم  و ک   
. ایع وضعیت حتی برای افرادی کله  اکی شی کید حرف  شود میاوقات حتی شام  جابجایی در محیط ایابات 

حتی  ها آتایت.   ر بحراکیحرک کیاز به ایتلاد  از ویایلی مث  عصا، چوب زیر بغ  و ویلچر دارکی، برای  
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بسلیاری از یلاریگر از اعضلا الاکواد  در      وجلود  به امنیت ایع ویای  کمای ابتیایی  ایله کننلی.    واکنی کمی
 یرایر میت یلر از اهمیت زیادی براوردار ایت.

یع مواکع بر یر را  پویایی بیشتر ایع افراد باشی.  ر مهمیای از ها  ههدینبه که مسائ  مربوط  ریی میبنظر 
هم به  حاش دیتریی و کگهیاری ویای  حم  و ک   و هم به  حاش ایلتطاعت ملا ی در ایلتلاد  از ویلای      

 حم  و ک   عمومی در یلر.
، بطلور  بطور کلی، مواکع و مشلا ت گلدارش شلی   ویلط شلرکت کننلیگات از کشلورهای مختللف        

چشمگیری مشابه هم بودکی. همچنیع به مشا ت گدارش شی  از کشورهای  ویلعه یافتله شلباهت داشلتنی.     
 متمرکد ایتخراج شیکی:های   گرویه دیته مواکع اصلی از 

 مواکع اجتماعی 

 مواکع روات شنااتی 

 مواکع یااتاری در دیتریی 

 موانع اجتماعی در دسترسی افراد دارای معلولیت:
 ی عموم از موضوع معلو یتعیم آگاه 

واکعی را برای افراد معلو ی که از ویای  ک لیله  م  واکنی میکارکنات حم  و ک   و همچنیع یایر مسافرات 
، ایجاد کننی. وجود مشا ت مر بط بلا علیم آگلاهی ملردم از کیازهلای ایلع فلراد،        کننی میعمومی ایتلاد  
رریی قرار گرفت. با  وجله بله وجلود مواکلع یلااتاری در      متمرکد مطرح و مورد بهای   گرو  ریباً در همه 

دیتریی به ییستم حم  و ک  ، بسیاری از شرکت کننیگات از کیاز به کمک در طول یللر گلدارش دادکلی.    
اگر  ویط یک کلر مث  یای از اعضاء ااکواد ، یک دویت و یلا بادیگلارد همراهلی کشلوکی، مجبلور       ها آت

مشا ت زماکی ایت که ایع افلراد دراوایلت کملک     بروز  ایه کننی. هستنی که به کمک یایر مسافریع
کادریلت   هلای  دادتبایی دراوایتشات غیر مسلت یم اکجلام شلود. کملک      کردکی میچرا که احساس  کننی می

 :کنی میبه عنوات مثال یای از شرکت کننیگات عنوات  شود میباعث  طمه به عدت کلس ایع افراد 
ایلع کلار را بلا     هلا  آتعبور از ایابات از رهگررات دراوایت کملک کلردم،    چنی بار زماکی که برای "

بسیار ح یر و کاچید  کرد میآت  حظه احساس  در کشییت و یا چنگ زدت به ی ه یا آیتیع  بایم اکجام دادکی.
 یک مرد دارای معلو یت بینایی از هنی() ."هستم

 ، اظهلار کلرد  ملی ورد آکها با ایلع افلراد ایجلاد    مسافرات حاضر در ویای  ک لیه از مشا  ی که کحو  برا
کله وی از شخصلی    کلرد  ملی . یای از شرکت کننیگات دارای معلو یت بینایی عنلوات  کردکی میاط عی  بی

آت فرد بیوت اطل ع بله او،    که صور یدراوایت کرد  بود  ا زمات ریییت ا وبوس را به او اط ع بیهی در 
 شی  بود میت زمات زیادی آکجا منتظر بماکی.ماات را  رک کرد  بو و او مجبور 

که در وییله حم  و ک   عمومی افراد  ملایلی   کردکی میهمچنیع شرکت کننیگات از مواردی شاایت 
 اود به ایع افراد کیاشتنی بخصوص زماکی که اودرو مملو از جمعیت بود:های  یصنی به دادت 
  بسیار مشا  و طاقت فریا بود، با ایع حال حتلی بلا   یلر با ا وبوس برای مع بطور ایستاد که حا یدر  "

یلک معللول حرکتلی از    )"مارر مع، یک کلر هم راضی به دادت صنی ی اود بله ملع کشلی.    های دراوایت
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 هنی(
آکلات یلوب براشلت     هلای  دراوایتمواردی را مطرح کردکی که از  از طرف دیگر شرکت کننیگات زت

غا بلاً از مشلا ت برقلراری     مسل له را دریافت کلرد  بودکلی. ایلع     ای کااوایته های مساعیتشی  بود و آکها 
 .گیرد می منشأار باط افراد دارای معلو یت 

اجتملاعی   های کگرشو  ها محرومیتکه همه افراد دارای معلو یت ایع احساس  ریی میبا ایع حال بنظر 
یگات در ایع برکامه، جامعله الود   ماالوی،   ریباً یک یوم از پایخ دهن در کادریت کسبت به اود را کیارکی.

 را یاپارچه، همسو با اود و با م حظه معرفی کردکی.
یلک  )".شلوم  کملی و با هیچ مشالی مر بط با معلو یتم مواجه  ام شی مع در جامعه اود بخوبی پریرفته  "

 فرد معلول از ماالوی(

 موانع ساختاری در دسترسی افراد دارای معلولیت
مختلف همگی به وجود مواکعی در دیتریی به اط عات مورد کیاز در بحث حم   ایه معلو یتافراد دارای 

حسی، در شنایایی وییله ک لیه منایب، پرداالت صلحیح    های آییبو ک   ایع افراد اذعات دارکی. افرادی با 
و یلا  م صلی  هلای    شلمار کرایه و یا اط ع دادت به هنگام ریییت به م صی با مشا  ی مواجه هستنی.  الرار  

و روشلع کلردت ع ئلم دیلیاری      شود کمیکشاکگرهای م صی  ویط متصییات در حم  و ک   عمومی اکجام 
درشت در شب غا باً کاکارآمی هستنی. افرادی با معلو یت بینایی گدارش دادکی که به د ی  عیم وجود ع ئلم  

 لیله، قلادر بله یلافتع و درک      مسی و یا یایر اط عات الزم به منظور هیایت ایلع افلراد بله دروت ویلای  ک    
موجود بیع یطح هماف و ویای  ک لیه کیستنی. و زماکی که اط عات مورد کیلاز بلرای   های  هفاصلدریت از 

زمات ویای  حم  و ک   بلرای اواکلیت     ابلوهایمردم فراهم شی، با مواکع یااتاری مواجه بودکی. جیاول و 
دیگری  هیه شلی  بلود.    های فرمی و بنیرت ایع اط عات در افراد دارای معلو یت بینایی بسیار کوچک بودک

 اط ع بودکی. بی حسی غا باً از  غییرات یا  غو برکامه در  ابلوهای زماکی های آییبافراد دارای 
 دیلیم  ملی ، مع قادر به شلنییت اعل ت آت کیسلتم. ف لط     کرد میرفت و آمی  غییر های  هبرکاماگر  عیاد و زمات  "

 )فردی با ات ل شنوایی از افری ای جنوبی(".شی میکت هستنیو ایع باعث گیج شیت مع همه در حال حر
زملات حرکلت ویلای  ک لیله اغللب در        ابلوهلای که برکامله مسلیر و    کردکی میکاربرات ویلچر کید عنوات 

 .کنی میکه دییت آکها را دشوار  اکی شی مااکی بسیار باال کصب 

 در حمل و نقل ها ساختزیر 
 ای عملی  کید باعث ایجاد مواکع یااتاری  ها یااتبر طراحی کامنایب اودرو، طراحی کادریت زیر   و ع

قطلار یلا ا وبلوس و فضلای جایگلاهی کله       هلای    ایسلتگا  بر یر را  پویایی افراد دارای معلو یت شی  ایلت. 
 .یاک شی ، بنیرت متنایب با کیازهای افراد دارای معلو یت طراحی کننی میاودروها اشغال 

چلرا کله    اکلی  شلی  ا وبوس، قطار محلروم  های   جسمی گدارش دادکی که از دیتریی به ایستگا معلوالت
برای  بیی  پول ک ی و  هیه بلیط پلاات و رکابی در ایستگا  وجود کیاشته ایت. همچنیع بخاطر علیم وجلود   
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عمومی با مشا ت  های ا ت وبلیط و های  هباجماات منایبی برای کشستع و اکتظار و عیم دیتریی آیات به 
 .اکی بود روبرو  ای عییی 

ا وبوس بیوت ینگلرش، فضای محیودی برای حرکت آیات ویلچر دارکلی و یلا ایناله در    های   ایستگا
. شلود  مییسطح باال ری از ایابات قرار دارکی که ماکع دیتریی آیات کاربرات ویلچر به ویای  حم  و ک   

الاص را بلا مشلا ت    ی هلا  ویژگلی ا وبوس برالی از مسلافرات دارای   های   عیم وجود پناهگا  در ایستگا
پویت(. چلرا کله ایلع افلراد     های  هف یات رکگیاک) آ بینیسمماکنی افراد دارای بیماری  کنی میروبرو  ای عییی 

 کیاز به محافظت در م اب  گرما و  ابش مست یم کور اورشیی به هنگام یلر دارکی.

 طراحی وسایل نقلیه
را بر یر را  دیتریی افراد دارای معلو یت ایجاد  ای عمی ، مواکع ها  اکسیو  های ا وبوسقطار، های  یحطرا

کرد  ایت. شرکت کننیگات در گرو  متمرکد مواکعی را که همه ایتلاد  کننیگات از ویلای  حمل  و ک ل     
 کی. ایع مواکع شام :، شنایایی و عنوات کردداد میعمومی حتی افراد غیر معلول را  حت  أایر قرار 

   ها ا وبوسبخصوص در پله اول. در آفری ای جنوبی ار لاع پله اول در ) ک لیهار لاع زیاد ورودی ویای 
 ایت(. یاکتیمتر 51

  و داا  ویای  ک لیه عمومیهای  یورودمنایب و کافی در  های ری عیم وجود 

 درب ورودی باریک 

  ایجاد زحمت در حرکت دروت ویای  ک لیه باعث ها صنی یراهرو باریک و فاصله کم بیع 

 غدکی  بودت کف ویای  ک لیه و یا هم یطح کبودت آت  

ایلتلاد  از ویلای  حمل  و ک ل  عملومی شلی         ایع موارد باعث محیودیت افلراد دارای معلو یلت در ورود و  
 ایت.

 رو پیادهمحیط 
یع ملاکع بلر یلر را      لر   بلدر  و لیع و  ا هلا رو پیلاد  که  ریی میدر شروع یلرهای افراد دارای معلو یت بنظر 

هلای    شلیو کادریلت و  هلای   یطراحپویایی آکات باشی. شرکت کننیگات در گرو  متمرکد اذعات داشتنی که 
ی هلا  ویژگلی به همرا  مییریت کادریت ایتلاد  صحیح از امااکلات و   هارو پیاد کاصحیح در یاات و یاز 

 ایتلاد  بهینه ببرکی. رو پیاد تواکنی از محیط طبیعی زمیع باعث شی  ایت که آکات به راحتی ک
منایلب و علیم    هلای  یلنگلرش هلایی بلا   رو پیلاد  در  مام شهرهای مورد مطا عه ایع پروی ، عیم وجلود  

 وجلود  کگهیاری صحیح ایع محیط، باعث شی  بود که  حرک و پویایی افراد دارای معلو یت مختل  شلود.  
یاهی اشع، ایع افراد را به کاچار به ایتلاد  از ایابات و جاد  برای گ های پوششو ها  هزبا یطوح کا هموار و 

. شلرکت کننلیگات دارای   شلی  ملی که همیع امر باعث آییب پریری بیشلتر ایلع افلراد     کرد می ردد هیایت 
بینایی در گرو  کنتلرل، اغللب بله وجلود مشلا  ی در  شلخیص زملات عبلور از ایابلات اشلار             های آییب
چه زماکی بلرای عبلور از ایابلات املع ایلت و همچنلیع چله ملی ی بلرای عبلور از ایابلات            ؛ ایناه کردکی می

  خصیص داد  شی  ایت.
کادریت و کاآگاهاکه  ویط دو ت و جامعله، اطرا لی را بله هنگلام عبلور افلراد دارای       های   شیواجرای 
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بلیوت   ای جلاد  و یلاز   یاات های عملیاتجمله رها کردت  از .کنی میحرکتی و بینایی ایجاد  های معلو یت
هلا و دیتلروشلاکی کله در    رو پیلاد  هشیار و یا کصب اقیامات حلاظتی، وجود اودروهلای پلارک شلی  در    

کله چطلور    کردکلی  می. شرکت کننیگات از کشور هنی عنوات کننی میها اقیام به فروش اجناس اود رو پیاد 
، مشا ت بدرگی را در ریییت آکات به کردکی میغیر ایستگا  پارک  های مح که  صادفی در  هایی  اکسی

 .کرد میم اصیشات دریت 
هلا داملع میدکلی. بطلور مثلال،      رو پیلاد  گاهی اوقات شرایط طبیعی کید به ایجاد مشا ت بیشتر در محل   

 یهلا  ایابلات از  هلایی  قسلمت ها مث  شهر ب کشید، وجود شرایط بسلیار شلنی در   رو پیاد و  ها ایاباتشیب  نی 
 .شود میهر ماپو و که در هر دو ایع موارد عبور ویلچر به یختی اکجام بیوت ینگلرش ش

 از اجرای اقدامات در حال حاضر المللی بینبررسی 
که افراد دارای معلو یت در کشورهای در حلال  ویلعه  شلخیص داد      کیازهاییمواکع موجود در دیتریی و 
نایایی شلی  پیشلیع بودکلی کله هنلوز هلم پلا برجلا         به کیازها و مواکع ش ای م حظهو عنوات کردکی، بطور قاب  

ریییگی موار به ایع مواکع جمع آوری شی    کحوهستنی. حجم زیادی از ایع  جربیات در آمریاا و اروپا و 
که با جدئیات زیلاد در ایلع ملوارد، ایلع احتملال وجلود دارد کله بتلوات          هایی شباهتایت. با  وجه به وجود 

کیاردهای پریرفتلله و اجللرا شللی  در کشللورهای  ویللعه یافتلله را حللیاق  در    بسللیاری از رویاردهللا و ایللتا 
به اجرا درآورد. در ح ی ت در برای از کشورهای آییایی و آمریاای ال یع با درآملی متویلط    ییها  بخش

و باال، اجرای اقیامات بهبود دیتریی افراد دارای معلو یت آغاز شی  ایت که  ا حلیود زیلادی بلر ایلاس     
 کشورهای در حال  ویعه ایت. دهایایتاکیار

از اقیامات در حال اکجام بلا موضلوع دیتریلی در اروپلا، آمریالای ال لیع، و        ای ا صهدر ایع بخش 
 همچنیع هنی و آفری ای جنوبی آمی  ایت.

 قوانین در اروپا
ه حم  و از کشورهای اروپایی، قواکیع حاکم بر ح وق افراد دارای معلو یت با موضوع دیتریی ب در برای

 . ایلع قلواکیع  ویلط کنللراکس اروپلایی     اکلی  کلرد  ک   عمومی و یا یاات محیط منایب در شهر را معرفی 
و جملع   ا صله (  ECMT) (European conference of ministers of transport) ک ل  وزیلرات حمل  و   
ورهایی همچلوت  حاکی از وجود برای اات فات در ایع کشورها بود: در کشل  ها گدارشآوری شی  ایت. 

. در شلی  ملی اجلرا   ای منط له  صلورت  بهدیتریی به حم  و ک    های ییایتبلژیک، آ مات،  هستات و ایتا یا 
او یه در در دیتریی از طریق ایجاد برالی معیارهلای غیلر ریلمی همچلوت صلیور        های پیشرفتاکگلستات، 

دیتریلی هملرا  شلی     های  هکامو آییع  بود. در حال حاضر، ایع کار با معرفی قواکیع ها دیتورا عم و  کیها
( ح لوق قلاکوکی را بلرای افلراد دارای معلو یلت در دیتریلی بله        0995) کلا واکی ایت. ینی عیم  بعلیض در  

اشتغال، آموزش، حم  و ک  ، کاالها و ایمات و امااکات در کظر گرفت. ایع ینی به دو ت قلیرت ایجلاد   
یلهو ت  هلای   هکامل آیلیع   0998. در یلال  داد ملی را کیلد   هلا   اکسلی و  هلا  ا وبوسدیتریی در های  هکامآییع 

ایمات عمومی در دیتریی به ویای  ک لیه کیلد از آت   211دیتریی به قطار کید به اجرا در آمی. که در یال 
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 .کرد می بعیت 
 2110کللر اعملال شلی. همچنلیع در دیلامبر       22در ویای  ک لیله بلا ظرفیلت بلیش از      بعیهاایع م ررات 

 0993کللر  وصلیه شلی. و در یلال      22 لا   9کوچک با ظرفیت  های ا وبوسبخصوصی کید برای ی ها ویژگی
 منتشر شی  بود. ها  اکسیی ها ویژگیینی غیر ریمی با شرح  لصیلی از 

که قواکیع به  نهلایی قلادر بله  ضلمیع بهبلود دیتریلی کیسلتنی. بلاله بله           کنی می  أکیی ECMTگدارش 
 عیل ااط عا ی و آموزش کید کیلاز هسلت. بلرای اجلرای هلر چله بهتلر         های کمپیعهیایت شی ،  های حمایت

ع قه منی صورت بگیرد. همچنیع قلواکیع بایلی   های   گرواز یوی ای  ههمه جاکب های حمایت بایی می، عیقواک
 مورد برریی و ارزیابی قرار گیرکی  ا میدات اار بخشی آت در برابر اهیاف ملی  عییع گردد.

 قوانین در هند
هنی یای از امضاء کننیگات اع میه مشارکت همه جاکبه و برابری افلراد دارای معلو یلت کله در آغلاز دهله      

بللر ایللع، کلللوذ  علل و  .باشللی مللیامضللا شللی،  0993( در یللال 2113-0993) کللا واکیپسللیلیک افللراد دارای 
برابلر،   یهلا  فرصلت )ت منجر به وضع قاکوت ح وق افراد دارای معلو یل  0995غیر دو تی در یال  یها یازمات

و مشارکت کام  در جامعه( شی. ایع قاکوت ایاس ایت که از ح وق افراد دارای  معلوالتحمایت از ح وق 
 .کنی میمعلو یت حمایت 

هلم در مرکلد و هلم در    هلا   هکمیتل در ایع قاکوت، اجرا و کظارت بر ح وق ایع افلراد از طریلق هملاهنگی    
کلر کماینلی  از افلراد دارای معلو یلت حضلور      5در هر کمیته حیاق  یطوح ایا تی در کظر گرفته شی  ایت. 

عیم وجود  بعیض در دیتریی، قاکوت ایایی هنی همچنیع مسلائ  زیلر را کیلد  حلت      مس لهدارکی. به غیر از 
 :دهی میپوشش قرار 

 آموزش 

 واکبخشی مبتنی بر جامعه  

 کار و اشتغال 

را بلرای متصلییات و مسل والت     هلایی  دیلتورا عم  وت با  وجه به موضوعات دیتریی و حم  و ک  ، قلاک 
 دو تی در امر حم  و ک   وضع کرد  ایت:

  قطار و ا وبوس به منظور دیتریی آیات به افراد دارای معلو یتهای  هکوپاکطباق 

  عمومیهای   جادکصب ع ئم شنییاری در 

  ها و رو پیاد شیب دار در و ایجاد یطوح  ها رمپکنار ایابات، کصب  های جیولدر  هایی برشایجاد
 عمومی برای کمک به کاربرات ویلچر یها یااتمات

  بینایی های معلو یتهمسطح را  آهع برای کمک به افراد دارای های  ه بدر  هایی حااکیو  شیارهاایجاد 

اقتصادی و  ویعه کهادهای  های ظرفیت  محیودکه در  شود میزماکی اجرایی  ها دیتورا عم  مامی ایع 
بلرای یلوء ایلتلاد  ارادات     ییهلا  فرصلت بط ا لاق بیافتی. ایع بنی مورد اکت اد قرار گرفته ایت چلرا کله   ذیر

(. و لی جنبله   2111جیع ) دیتریی را  خصیص کیهنی.های  هبرکامکافی برای ة بودج ا  کنی میدو تی فراهم 
 ارای معلو یت عنوات کرد.در  غییر  وجه عمومی به م و ه کیازهای افراد د  وات میمثبت ایع قاکوت را 
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 قوانین در آمریکای التین
و هلا   NGOغیر ریمی وجود دارکلی کله  ویلط     های عم کشورهای آمریاای ال یع، دیتور  در بسیاری از

بله دیتریلی بله     شلوکی  میبطور معمول مربوط  ها عم . ایع دیتور شوکی میدو تی منتشر و اجرا  یها یازمات
.  لرویج  اکلی  داشلته کیلد در بخلش حمل  و ک ل       هلایی   وصلیه ر چنلی گلاهی   و اماکع عمومی، هل  ها یااتمات

که عاملی در ایجاد حمایت در قواکیع ریمی و م ررا ی باشلی کله    ریی میغیر ریمی بنظر های  دیتورعم 
 در کنترل اود داشته باشی.  واکی میااص اودروها را ی ها ویژگییااتار و 

 ریزی برنامه
،  ا حیود زیادی مر بط بلا کحلو  برکامله    شوکی مید دارای معلو یت با آکها روبرو دی که افرایوجود مواکع متع

عمومی حم  و ک   ایت. عیم وجود حم  و ک   عمومی در برای کواحی،  حلرک و  های  هشباربدی در 
پویایی افراد دارای معلو یت را محیود اواهی کرد هر چنی که ایع محلیوددیت بلرای یلایریع کیلد اواهلی      

محیود ویای  حم  و ک   عمومی و جمعیت زیاد افراد کید از مواردی بود که شرکت کننلیگات   عیاد  بود.
باعث ایجاد مشلا  ی در پیلیا کلردت صلنی ی الا ی و یلا        مس لهدر گرو  متمرکد به آت اشار  داشتنی. ایع 

اغللب قلادر بله    عملومی  . کارکنلات ویلای  حمل  و ک ل      شود می ها آتحتی ایستادت در راهرو و پیاد  شیت 
 کها بخصوص در یاعات اوج شلوغی کبودکی.کمک کردت به آ

ا وبوس، را  های   طوالکی برای ریییت به ایستگا های مسافتدر آفری ای جنوبی مسافرات مجبور به طی 
 .کردکی میآهع و  اکسی بودکی و همچنیع برای اکت ال به ایع ویای  با مشا ت بدرگی دیت و پنجه کرم 

مات حم  و ک   عمومی از مندل به مح  کار، بیوت وجود ایع ایمات برای یایر م اصی مهم ارائه ای
منایلب ایلت. ف لیات ایلع      ریلدی  برکامله مث  مراکد پدشای و یا آموزشی از دیگر مشا ت کاشلی از علیم   

اواهلی کلرد بخصلوص بلرای افلرادی کله بلا  وجله بله کلوع            محیود رایمات، دیتریی مسافرات را بسیار 
 و یت اود کیاز به یلرهای بیشتری به م اصی پدشای و آموزشی اواهنی داشت.معل

 بحث و پیشنهاد:
پس از برریی موضوعات مر بط با دیتریی و پویایی در کشورهای در حال  ویعه، عنلاویع اصللی شلام     

 موارد ذی  ایتخراج شی:
د چلرا کله در ایلع صلورت     اهمیت قرار دار لریییگی به کیازهای افراد دارای معلو یت در درجه او .0

 کاهش ف ر موف یت آمید اواهنی بود.های  یایترا ژ

در دیتور کار یایی کشورهای در حال  ویعه قرار گرفته  ای فداینی مسائ  مربوط به کا واکی بطور  .2
 ایت.

داکش مر بط با دیتریی در جهت یاات محیط و همچنیع در جهت دیتریی به ویای  حم  ة بیک .3
 و  ویعه ایت. و ک   در حال رشی

با ایع حال، اکثریت قریب به ا لاق افراد دارای معلو یلت در شلهرهای کشلورهای در حلال  ویلعه       .0
 به ویای  حم  و ک   کیارکی. ای صرفهدیتریی م روت به 
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و ارائلله  هلا  دو لت دو تلی، باعللث شلی  کله اکثریلت      کهادهلای موجلود در منلابع و    هلای  محلیودیت  .5
رد  یریجی به یمت بهبود دیتریی به ایمات حم  و ک   را دهنیگات ایمات حم  و ک   رویا

 دکبال کننی.

منایب در املر دیتریلی    یها ح  را در پییا کردت   واکنی میآزمایشی و  ظاهرا ی های   پرویاکجام  .0
 منی باشنی.شییایی بسیار ارزهای  د به حم  و ک   و اعمال کلوذ در ر
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