
یس یک نوع تبعیض است   عدم امکان دس�ت
ند. ایط مساوی بهره ب�ب س انسان ها می توانند، بدون توجه به توانا�ی عملکردی خود، از �ش در یک جامعه قابل دس�ت

به عنوان مثال بتوانند درس بخوانند، کار کنند، مسافرت بروند و کارهای مختلفی را انجام بدهند. 

یس را منع می کند  اما در بسیاری از موارد، موانع مختلفی وجود دارد. قانون منع تبعیض، تبعیض به شکل عدم دس�ت

یس است.  و هدفش کمک کردن برای رسیدن به یک جامعه قابل دس�ت

قانون چه می گوید؟
د که  یس در قانون منع تبعیض به این مع�ن است که یک فرد معلول از این طریق مورد حق ک�ش قرار می گ�ی عدم دس�ت

یک مؤسسه – مثال محل کار، مدرسه یا یک فروشگاه – اقدامات معقول برای اینکه فرد بتواند با افراد دیگر که این ناتوا�ن را 

د را انجام نمی دهد.   ندارند، در وضعیت برابری قرار بگ�ی

، بطور ساده، به این مع�ن است که با فرد برخورد ناعادالنه بشود، شان� را از دست بدهد یا در موقعیت بدتری  حق ک�ش

قرار داده شود.  

یس می تواند باشد؟ این قانون در مورد چه اقداما�ت برای افزایش دس�ت
کت کردن در کالس های مدرسه یا کار نیاز  نمونه ها�ی از این اقدامات ممکن است فراهم کردن ابزارها�ی باشد که فرد برای �ش

به آن ها دارد، همسطح کردن ورودی ها و داخل ساختمان ها و یا خواندن از روی  لیست غذا در رستوران برای کسا�ن که 

نیاز دارند.  

این به مع�ن این است که یک فرد دچار معلولیت باید بتواند بخ�ش از فعالیت ها باشد ح�ت اگر امکانش وجود ندارد که 

دقیقا به همان شیوه دیگران انجام شود.

چه کسا�ن شامل این مقرارت می شوند؟
یس داشته باشد، از جمله در محل کار، در مدرسه، در مکان  فرد دارای معلولیت حق دارد مطالبات خایص در مورد دس�ت

های مربوط به خدمات بهداش�ت درما�ن و در مغازه ها و رستوران ها.

شخص مسئول هر موسسه - مانند کارفرما، مدیر مدرسه یا صاحب مغازه - باید اقدامات معقول برای اینکه موسسه خود را 

یس تر بسازد را انجام دهد.   برای افراد معلول قابل دس�ت



نون شامل چه زمینه ها�ی می شود؟ 
یس در مورد همه زمینه های جامعه که امروز تحت پوشش قانون مبارزه با تبعیض  ممنوعیت تبعیض به شکل فقدان دس�ت

هستند صدق می کند، به جز زما�ن که ک� مسک�ن را اجاره می دهد یا می فروشد. این قانون، از جمله موارد دیگر، در این 

موارد صدق می کند
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منظور از اینکه اقدامات معقول باشند چیست؟
یس را به عمل بیاورد. در این صورت، یک اقدام  شخیص که مسئول یک موسسه می باشد باید اقدامات معقول برای دس�ت

ایط در هر مورد خاص دارد.   به �ش
گ

معقول به چه مع�ن است؟  به این سوال به طور کیل نمی توان پاسخ داد، بلکه بست�

ن و مقررات دیگر موجود است. این ممکن است، به عنوان مثال، مربوط به قانون  یس در قوان�ی ، الزامات دس�ت اساس ارزیا�ب

ن الزاما�ت وجود نداشته باشد، معیار تنها اقدامات  محیط کار، قانون مدرسه یا قانون برنامه ریزی و ساختمان باشد. اگر چن�ی

یس ساده تر خواهد بود. نمونه ها�ی از این اقدامات می تواند جا به جا کردن برخی از کاالها در یک مغازه یا همراهی  دس�ت

کردن یک مسافر در حمل و نقل عمومی باشد.

ن در نظر  ایط عمیل و اقتصادی هر موسسه ن�ی هنگام قضاوت در مورد معقول بودن یک اقدام، از جمله موارد دیگر، �ش

ن در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، ممکن است  ن شخص و موسسه ن�ی گرفته می شوند. طول مدت و اهمیت ارتباط ب�ی

مطالبات بیش�ت هنگام استخدام یا تحصیالت طوال�ن مدت در مقایسه با یک ارتباط کوتاه تر، معقول به نظر بیاید. 

از کف تا سقف
یس، یک حداقل است. می توان گفت که کف است.  رعایت قانون و نقض نکردن ممنوعیت تبعیض در قالب عدم دس�ت

ی مورد  س باشد – اقدامات بیش�ت برای رسیدن به سقف - ایجاد موسسه ای که به طور کامل برای افراد معلول قابل دس�ت

یس تالش برای برابری، پایداری و حقوق ب�ش است. ی� از راه ها این  نیاز است. تالش برای رسیدن به یک جامعه قابل دس�ت

ی شکل دهید. کت کردن افراد بیش�ت است که تالش کنید تا موسسه خود را از همان ابتدا برای �ش

 )DO( کارگزاری امور تبعیض
 www.do.se

 Box 4057, 169 04 Solna
تلفن700 20 08-120  

 do@do.se ایمیل

Detta är en översättning till persiska av 
DO:s informationsblad ”Bristande 
tillgänglighet är diskriminering”.

mailto:do@do.se

	سی یک نوع تبعیض است   عدم امکان دست
	قانون چه می گوید؟
	سی می تواند باشد؟   برای افزایش دست 
	شامل این مقرارت می شوند؟ 
	می شود؟ 
	منظور از اینکه اقدامات معقول باشند چیست؟
	از کف تا سقف



