
ز است  یس ناقص تبعیض آم�ی دس�ت
ایط یکسان س همه انسان ها بدون در نظرداشت توانا�ی های عملکردی شان میتوانند با �ش در یک جامعۀ قابل دس�ت

اَ  ند. این میتواند به طور مثال حق تحصیل، کار، سفر و انجام دادن مسایل مختلف باشد. اما اک�ش در آن سهم بگ�ی

ز یک  یس ناقص در ساخ�ت موانع مختلف وجود دارد. ممنوعیت قانون تبعیض برای اعمال تبعیض به شکل قابلیت دس�ت

س” کمک میکند.  “محیط قابل دس�ت

 قانون چه میگوید؟
د ـ مثالَ  یک محل کار،  یس ناقص در قانون تبعیض به این مع�ن است که با یک شخص معلول بدرفتاری صورت میگ�ی دس�ت

ایط قابل مقایسه با  ی معقول را اتخاذ نمی کند که یک شخص )معلول( بتواند در �ش یک مکتب یا  یک فروشگاه آن تداب�ی

د. یک شخص فاقد معلولیت های عملکردی قرار بگ�ی

عادالنه صورت ن به این مع�ن میباشد که با شخص رفتار غ�ی ن گفت که مورد �ب عدال�ت قرار گرف�ت به بیان ساده میتوان چن�ی

ی را از دست بدهد یا هم در یک موقعیت بد )به کار( ادامه بدهد.  ن د، چ�ی بگ�ی

یس میتواند باشد؟  در مورد کدام تداب�ی برای دس�ت
ن به مکتب و یا کار بدان نیاز دارد  یا مثالَ   این تداب�ی میتواند در مورد ارائه نمودن آن وسایل کمیک باشد که شخص برای رف�ت

ن راه های ورودی به ساختمان ها و یا هم بلند خواندن مینیو غذای در یک رستورانت برای افراد نیازمند. هموار ساخ�ت

ید، ح�ت اگر این کار دقیقاَ همانند  این بدان مع�ن است که یک شخص معلول بتواند در فعالیت مورد نظر سهم بگ�ی

اشخاص دیگر صورت گرفته هم نتواند. 

کدام افراد شامل این مقررات میگردند؟
ایط را مطرح نماید. از جمله در مکتب، محل کار، در  یس، برخی �ش فردی که دارای یک معلولیت است حق دارد تا برای دس�ت

بخش خدمات صحی و درما�ن و همچنان در فروشگاه ها و رستورانت ها. 

فردی که مسئول فعالیت در یک بخش است، مثالَ  یک کارفرما، مدیر مکتب یا هم مالک یک فروشگاه ـ باید تداب�ی معقول 

« محیط کار برای یک شخیص دارای معلولیت عملکردی اتخاذ کند.  ن س ساخ�ت را برای »قابل دس�ت



کدام ساحات شامل میگردد؟
یس ناقص در همه ساحات اجتماع که امروز شامل قانون تبعیض میگردد، اعتبار دارد. به  ممنوعیت تبعیض به شکل دس�ت

استثنا�ی زما�ن که شخص مساکن را به کرایه میدهد و یا هم میفروشد. این ممنوعیت از جمله در این ساحات اعتبار دارد:

 کاری	 
گ

زند�

در ساحه آموزش	 

 	) مراقبت های صحی ـ درما�ن )ح�ت موسسات خصویص مراقب�ت

خدمات اجتماعی	 

تماس های انفرادی با ادارات دول�ت )پیش آمد(	 

معامله با اجناس و خدمات	 

این که تداب�ی باید معقول باشد به چه مع�ز است؟
یس به چه مع�ن  یس را اتخاذ کند. اما تداب�ی معقول دس�ت شخیص که مسئول کار و فعالیت است  باید تداب�ی معقول دس�ت

ایط  در هر قضیۀ انفرادی.  دارد به �ش
گ

است؟ این سوال را نمیتوان به یک شکل کیل پاسخ داد بلکه این موضوع بستیک

ن و مقررات موجود میباشد. این  یس تشکیل میدهد که در سایر قوان�ی ایط دس�ت ، همان �ش اساس کار را در هنگام ارزیا�ب

میتواند به طور مثال قانون محیط کار، قانون مکتب یا برنامۀ مکتب و قانون ساختمان باشد. در صورت عدم موجودیت 

ن برخی اجناس در یک فروشگاه و  یس میگردد. به طور مثال منتقل ساخ�ت ایط، موضوع  مربوط  تداب�ی ساده تر دس�ت ن �ش چن�ی

 . یا هم مشایعت نمودن یک مسافر در وسایل نقلیۀ همگا�ن

ایط اقتصادی و عمیل برای اجرای آن اقدام در  ارزیا�ب معقول بودن یک اقدام از جمله مربوط میگردد به موجودیت �ش

ن در نظر گرفته میشود. به طور مثال اجرای این  همان بخش. همچنان وسعت و طوال�ن مدت بودن تماس میان فرد و کار ن�ی

سد  تا در مقایسه با به یک  ، بیش�ت معقول به نظر م�ی اقدمات در هنگام استخدام و یا هم آموزش برای یک مدت طوال�ن

تماس کوتاه تر.

ز تا سقف  از سطح زم�ی
یس ناقص”، گام نخست شمرده میشود. این را میتوان سطح  وی از قانون و عدم تخطی از قانون تبعیض به شکل “دس�ت پ�ی

نامید و برای رسیدن به سقف ـ یع�ن برای این که یک شغل یا کار برای افراد دارای معلولیت عملکردی به شکل کامل قابل 

س  به مع�ن فعالیت برای شامل  ن های زیادی توقع میشود. فعالیت برای یک محیط  قابل دس�ت س ساخته شود ـ چ�ی دس�ت

د تا کار و فعالیت طوری  ، پایداری و حقوق انسا�ن میباشد. یک شکل آن اینست که از همان ابتدا تالش صورت گ�ی ن ساخ�ت

س باشد.  ین تعداد ممکن، قابل دس�ت تنظیم گردد که برای بیش�ت

DO ادارۀ مبارزه با تبعیض
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