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استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
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چکیده

کودکان به دلیل عدم اتمام رشد و تکامل در ابعاد مختلف ،مستعد آسیی و ییازمدید حماییت و
دقت یظر بیشتر یسبت به افراد بالغ هستدد .در این میان کودک معلول بهواسطۀ ضعف و یقی
یسبتا پایدار در جسم یا روان زمیدۀ آسی پذیری بیشتری را داشته ،بیه همیین سیب ییازمدید
حمایتهای ویژه است .کدوایسییون حقیوق کیودک 0313م ( ،)CRCکدوایسییون حقیوق افیراد
دارای معلولیت 2111م ( )CRPDو قایون حمایت از حقیوق معلیو ن 0939ش ازجملیه اسیداد
قایویی مرتبط در حوزۀ حمایت از کودکان معلول در ایران است .سدد یخست ،سددی تخصصیی
در زمیدۀ حقوق کودک بوده ،در مادۀ  29خود بهطور ویژه کیودک معلیول را میورد توجیه قیرار
می دهد .سدد دوم ییز با ایدکه رویکردی عمومی دارد ،در میادۀ  9ذییل عدیوان «کودکیان دارای
معلولیت» ،به این گروه از افراد توجه داشته است .قایون 0939ش ییز رویکردی عمیومی دارد و
بخش جداگایه ای برای کودک معلول دریظر یگرفته است .بااینحال ،مسائل مربوط به کیودک را
می توان تاحدی از طریق تفسیر مواد این قایون حل و فصل کرد .مقالۀ حاضر با بیان پیشییدهای
از وضعیت قایونگذاری در حوزۀ معلو ن و تعریف کودک دارای معلولیت ،به بررسیی سیه سیدد
قایویی یادشده پرداخته و با تحلیل آنها مترصد ییافتن کیفییت مراعیات مصیالل عالییۀ کیودک
بهعدوان اصلی تعیین کددده در تصمیمات مربوط به کودک در ایران است .یافتههیا حیاکی از آن
است که رویکرد اتخاذشده در  CRCو  CRPDدر راستای توایمددسازی کودک معلول میباشید
درحالی که رویکرد قایون 0939ش رویکردی صرفا حمایتی است و در موارد بسیار محدودی بیه
توایمددسازی عدایت داشته است.

واژگان کلیدی

قایون حمایت از حقوق معلیو ن 0939ش ،کدوایسییون حقیوق افیراد دارای معلولییت 2111م،
کدوایسیون حقوق کودک 0313م ،مصالل عالیۀ کودک.

* فکس12011439302 :

Email: m.ghanizadebafghi@yahoo.com
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مقدمه
معلولیت یکی از موضوعات مهم در توسعۀ ایسایی است .بررسی ها حاکی از آن است که معلو ن
شرایط اقتصاد ی و اجتماعی بدتری را یسبت به افراد غیرمعلول تجربه میکددد ( World Report
 .)on Disability, 2011, Para. xxiجدگ ،فقر ،مشکالت ژیتیکی ،بیماری ،عیدم دسترسییهیای
بهداشتی ،سوءتغذیه و ...از عوامل ایجاد معلولیت (مادرزادی یا اکتسابی) در ایسان اسیت و ممیرۀ
آن موضوعاتی چون مطرود شدن و بهحاشیه رایدهشدن در اجتماع ،خشیویت و تبعییخ خواهید
بود .امروزه بین  39تا  051میلیون کودک معلول در سراسر جهیان وجیود دارد ()Ibid, P. 205
کییییه  11درصیییید آنهییییا در کشییییورهای درحییییال توسییییعه زیییییدگی میییییکددیییید
(.)www.humanium.org/en/disabled-children
کودک معلول با توجه به یوع و شدت معلولیت خود میتواید زیدگی صرفا یبیاتی تیا زییدگی
یسبتا فعال و بایشاط را تجربه کدد (کمالی و ایران ،0912 ،ص  .)34تعداد با ی کودکان معلول
در یک کشور از دو جهت قابل توجه است تحمیل هزیدههای سدگین برای درمان ،توانبخشیی،
آموزش ،اشتغال ،مسکن و همچدین مشکالت و مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهدگی ،حقوقی که
شخ معلول ،خایواده و جامعه با آن روبرو می شوید (همان) .امروزه افیراد معلیول کیه خیود را
«بزرگترین اقلیت در جهان» میدایدد ،توایسیتهایید بیا تیمیرگیذاری بیر سیاسیتهیای کیالن و
سیاستهای اجرایی در کشورها یگاهها یسبت به شیین و جایگیاه ایسیایی خیود را تیرمیم کددید
(توسلی یائیدی و کاویار ،0912 ،ص .)52
فارغ از اسداد عمومی حقوق بشری کیه کلییۀ اعییای خیایوادۀ بشیری را تحیت تییمیر قیرار
میدهدد ،یخستین سدد بینالمللی با موضوع افراد معلیول در سیال 0390م در مجمی عمیومی
سازمان ملل متحد با عدوان «اعالمیۀ حقوق عق مایدگان ذهدی» (Declaration on the Rights
) of Mentally Related Personsتصوی شد .مقدمۀ اعالمیه بر اصیول حیاکم بیر کلییۀ اسیداد
حقوق بشری ازجمله اعالمییۀ حقیوق کیودک 0350م و همچدیین صیددوق ملیل متحید بیرای
کودکان تیکید کرده است .در متن اعالمیه ،کودکان به طور خاص مورد توجیه قیرار یگرفتیهایید،
لکن این سدد بر آن است تا معلول ذهدی ازجمله کودک ،از کلیۀ حقوق ایسایی در با ترین حید
خود بهره ببرد (مادۀ « .)0اعالمیۀ حقیوق معلیو ن 0395م» ( Declaration on the Rights of
 )Disabled Personsییز مایدد سدد قبلی در مقد میۀ خیود بیا تیکیید بیر اسیداد و سیازمانهیای
بین المللی پیشین ،غایت خود را ایجاد معیارهای بهتر برای زیدگی ،اشتغال کامل ،فیراهم آوردن
شرایط پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ،کرامت ایسایی و عدالت اجتماعی بیان میکدید و
از همۀ دولتهای عیو میخواهد تا سازوکارهای حمایتی را برای یاتوایان فراهم یمایدد .این سدد
ییز به کودک معلول بهطور خاص اشاره یکرده اسیت .در قطعدامیۀ شیمارۀ  A/RES/52/82ملیل
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متحد با موضوع «پیاده سازی بریامۀ جهایی اقدام در خصیوص معلیو ن از سیوی سیازمان ملیل
متحد :به سوی جامعهای برای همه در قرن بیسیت و یکیم» ( Implementation of the World
Program of Action concerning Disabled Persons: towards a society for all in the

 )twenty-first centuryاز کمیسیون حقوق کودک خواسته شده برای ارتقای حقوق معلیو ن از
طریق بهاشتراکگذاری تجارب و یافته ها در موضوعات مربوط به معلو ن با ملل متحد همکاری
یزدیک بهعمل آورد .قطعدامۀ ) A/48/49 (1993ملل متحد ییز با عدوان «قواعد اسیتایدارد بیرای
برابرسیازی فرصیتهیا بیرای اشیخاص معلیول» ( Standard Rules on the Equalization of
 )Opportunities for Persons with Disabilitiesدر بدد  01مقدمۀ خود به برابرسازی فرصتها
برای کودکان معلول اشاره کرده ،توجه ویژه به گروههایی چون کودکان ،زیان ،سیالمددان ،فقیرا،
کارگران مهاجر ،افراد با معلولیتهای چددگایه و ...را موضوع قواعد برابرسیازی معرفیی مییکدید
(بدد  .0)05توجه ،مراقبت و حمایت بیشتر از کودکان معلول در شرایط بسیار دشوار (بدد  )00و
تالش بیشتر در جهت بهبود وضعیت آنها (بدد ))9( 21ییز از یکیات میورد توجیه در «اعالمییۀ
جهایی بقا ،حمایت و توسعۀ کودکان0331م» است.
کدوایسیون حقوق کودک 0313م یخستین سدد الزامآور بینالمللی است که کودکان معلول
را به صراحت در متن خود مورد عدایت قرار داده است .2مادۀ  ،2تبعیخ بیر مبدیای معلولییت را
ممدوع ساخته ،مادۀ  29بهطور ویژه به کودکان معلول میپردازد و در کدار سایر حقوق ،ییازهای
ویژۀ آنها را بهرسمیت میشداسد .با وجود این ،معمو دولتها در خالل گزارشهیای خیود بیه
کمیتۀ حقوق کودک ( ،)Committee CRCکودکان معلول را صرفا در بستر مادۀ  29بهرسیمیت
میشداسدد و به سایر حقوق عمومی موجود ایشان در کدوایسییون بییتوجیهایید ( Della Fina,
 .)Cera, Palmisano, 2017, P. 198آخرین رهآورد بینالمللی در موضوع معلو ن« ،کدوایسییون

 .0قاعدۀ ( 0 )1آموزش کودکان معلول در جهت توانبخشی ایشان را ازجمله دغدغههای قطعدامه معرفی میکدد.
قاعدۀ ( 2 )9از دولتها تیمین بهرهمددی یوزادان و کودکان معلول از سطل مشابهی از مراقبتهای پزشکی
در مقایسه با سایرین را میخواهد .این مراقبتها باید بهطور مستمر و بر اساس آخرین یافتهها و اطالعات در
دسترس باشدد ( .2 )5قاعدۀ  1در خصوص آموزش است و در آن رعایت اصل آموزش برابر در همۀ سطوح را
برای کودکان ،جوایان و بزرگسا ن از دولتها خواستار شده است .قاعدۀ ( 1)5از دولتها میخواهد تا توجه
ویژهای به کودکان خردسال و کودکان پیشدبستایی مبذول دارید .قاعدۀ  3ییز با لحاظ این امر که تجربۀ
محیط خایوادگی ازجمله حقوق اشخاص معلول است ،از دولتها میخواهد کلیۀ موای غیرضروری را از سر راه
افرادی که میخواهدد کودکان معلول را به سرپرستی بپذیرید ،بردارد.
 .2درحالی که مفهوم معلولیت در مادۀ  ،2پاراگراف  0میثاق بینالمللی حقوق مدیی -سیاسی و همچدین مادۀ ،2
پاراگراف  2میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهدگی ذیل عبارت «سایر وضعیتها» میگدجد،
این دو سدد بینالمللی اشخاص یا کودکان دارای معلولیت ذهدی را شامل یمیشود.
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حقییوق افییراد دارای معلولیییت»0
)Disabilities(CRPDمصوب 2111م و یک پروتکیل اختییاری مربیوط بیه آن اسیت .2مقدمیۀ
کدوایسیون ،بهره مددی کامل کودک معلول از حقوق و آزادیهای بدیادین در سطحی مشیابه بیا
سایر کودکان و همچدین وظایف دولتهای عیو در این راستا را مورد توجه قرار داده ( CRPD,
 )2006, Para. rو در مادۀ  9خود بهطور خاص بر موضوع کودک معلول تمرکز کرده است.
با وجود کلیۀ اقدامات بینالمللی و معطوف کردن توجهیات جهیایی بیه موضیوع معلولییت و
حقوق افراد معلول ،باید گفت که همچدان این اقلییت گسیترده در جهیان از وضیعیت بسیامایی
برخوردار یبوده ،در برخی جاها حتی از حقوق اولیۀ خود بیبهره اسیت .یقیخ حقیوق کودکیان
معلول معمو جدی است برای یمویه در سراسر جهان  11درصد دختران و  91درصد پسران با
معلولیت ذهدی و توسیعهای پییش از  01سیالگی میورد سوءاسیتفاده جدسیی قیرار مییگیریید
( )www.unicef.org/eca/children-disabilitiesبهعالوه تمایل بر درمان کودکان معلول بهجیای
تغییر طرز تفکر در خصوص ایشان غال است .در این طرز تفکر تالشهای درمایی برای درمیان
کودک بیش از پذیرش ایشان و کمک بهمدظور بالفعل کردن پتایسیل و ظرفیتهای ایشان است.
رویکرد مقالۀ حاضر بررسی وضعیت کودکان معلول که جزء آسی پذیرترین گیروههیا هسیتدد و
میزان مراعات مصالل عالیۀ ایشان بر اساس قایون ایران و دو سدد  CRCو  CRPDاست.
(Convention on the Rights of Persons with

کودک معلول کیست؟
سازمان بهداشت جهایی با ارائۀ سهگایۀ «اختالل»« ،یاتوایی» و «معلولیت» در صدد طرح مفهوم
دقیقتری از این وضعیت برآمده است .بر این اساس« ،معلول» فردی است که بیر امیر ضیایعات،
بیماری ،حوادث یا کهولت ،قسمتی از امکایات بدیی یا روایی خود را بهطور دائم یا موقت ازدست
داده و از استقالل فردی او در آموختن یا فعالیت کاسیته شیده اسیت« .معلولییت» یییز شیامل
اختالل در فعالیت و مشارکت یاشی از یق و اختالل در عملکرد یا ساختار بیدن بیوده ،میای از
ایجییییام کییییار و ایفییییای یقییییش فییییرد در موقعیییییتهییییای زیییییدگی میییییشییییود
( )www.who.int/topics/disabilites/en/به عبارت دیگر ،معلولیت ،فقدان یا کاهش فرصیتهیا
برای سهیم شدن در زیدگی اجتماعی در سطحی برابیر بیا دیگیران اسیت ( World Report on
 .0با توجه به تقسیمبددی سازمان بهداشت جهایی شاید مداس تر باشید کیه عدیوان کدوایسییون را بیه کدوایسییون
اشخاص دارای یاتوایی ترجمه کدیم لکن ترجمۀ به کار رفته در متن حاضر متیمر از ترجمۀ مرکز پیژوهشهیای
مجلس در تصوی این کدوایسیون است.
 .2جمهوری اسالمی ایران بهموج «قایون تصیوی کدوایسییون حقیوق افیراد دارای معلولییت» در تیاریخ  09آذز
 0919به این کدوایسیون پیوسته است.
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 .)Disability, 2011, P. 4مادۀ یک اعالمیۀ حقوق معلو ن 0395م ،معلول را هر فردی معرفیی
کرده است که به صورت کامل یا جزئی به علت یق مادرزادی یا غیرمادرزادی در تواییاییهیای
جسمی یا ذهدی ،قادر به رف ییازهای یک زیدگی عادی شخصی یا اجتماعی یباشید .میادۀ ییک
 CRPDییز معلول را فردی معرفی میکدد که دارای یواق پاییدار فیزیکیی ،ذهدیی ،فکیری ییا
حسی بوده ،در تعامل با موای گویاگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤمر آیان در شرایط برابر با
دیگران در جامعه متوقف شود.
در متون قایویی ایران معلولیت به مداسبتهایی تعریف شده است مادۀ  0یحۀ حماییت از
اشتغال معلو ن مصوب هیئت وزیران 0914ش ،معلول را کسی میداید که سالمت جسیمی ییا
روایی یا توأمان او یاق بوده یا آسی دیده و توایایی او در ایجام کارهای روزمیره کیاهش یافتیه
است .در تبصرۀ مادۀ یک قایون جام حمایت از معلیو ن 0919ش ،معلیول بیه فیردی اطیالق
می شود که به تشخی کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر امر ضایعۀ جسمی ،ذهدی ،روایی
یا توأم ،اختالل مستمر و قابلتوجهی در سالمت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد بهطوری کیه
موج کاهش استقالل فرد در زمیدههای اجتماعی و اقتصادی شیود .قیایون حماییت از حقیوق
معلو ن 0939ش بهعدوان آخرین ارادۀ قایونگذار ییز در بدد «الف» مادۀ یک بیان داشته« :فرد
دارای معلولیت شخصی است که با تییید کمیسیون پزشکی -توایبخشیی تعییین ییوع و تعییین
شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با ایواع معلولییتهیا در امیر اخیتالل و آسیی جسیمی،
حسی (بیدیایی ،شیدوایی) ،ذهدیی ،رواییی و ییا تیوأم ،بیا محیدودیت قابیل توجیه و مسیتمر در
فعالیتهای روزمرۀ زیدگی و مشارکت اجتماعی ،مواجه میباشد».
با توجه به تعاریف پیشگفته و همگام با کدوایسیون حقوق کودک میتوان کودک معلیول را
«هر فرد ایسایی زیر  01سال دایست که دارای یق پایدار کلی یا جزئی ذهدیی ییا جسیمی ییا
حسی یا شداختی و یا روایی ،مادرزادی یا غیرمادرزادی است که کارایی فردی و مشارکت فعیال
ایشان در جامعه را بهطور مستقل مختل میکدد».
تحقیقات صورتگرفته در دهههای اخیر حاکی از آن است که امروزه افیراد معلیول بییش از
آیکه از معلولیت خود ریج ببرید ،در یتیجۀ طرد و بهحاشیه رایدهشدن از سیوی جامعیه متحمیل
آسی میشوید .به عبارت دیگر ،امروزه چشمایداز فردی -پزشکی معلولیت به الگوی ساختاری-
اجتماعی تغییر یافته است که در آن افراد از سوی جامعه و ییه بیدنهایشیان ییاتوان مییشیوید
( .)Oliver, 1990, Para. xi, 11از همین رو ،دولتها یقش مهمی در احقیاق حقیوق معلیو ن و
بهرهمددی ایشان از این حقوق خواهدد داشت.
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مصالح عالیه در خصوص کودکان معلول
اصطالح «مصالل عالیۀ کودک» اگرچه پیشیدۀ طو ییتری یسبت به کدوایسیون حقیوق کیودک
0313م دارد ،لکن بدد  0مادۀ  9این کدوایسیون که معمو بهعدوان یکی از چهیار اصیل مهیم و
بدیادین آن تلقی میشود ( )Freeman, 2007, P. 2یقش مهمی در تثبیت این مفهوم و گسترش
بینالمللی آن داشته است بهگویهای که حتی در بدد  2مادۀ  9کدوایسییون حقیوق افیراد دارای
معلولیت ییز بیه آن اشیاره شیده و آن را «مالحظیهای برتیر» ( )A Primary Considerationدر
تصمیمات مربوط به کودک معلول میداید .کمیتۀ  CRCدر تفسییر اصیل مصیالل عالییه مقیرر
میدارد «می باید اقدامات مؤمر و ایجابی از سوی دولت ،مجلس و قیوۀ قییائیه صیورت پیذیرد»
( .)CRC Committee, 2003, Para. 6مادۀ  CRPD 9ییز با بیایی متفیاوت از رویکیرد درمیایی و
توصیهای مادۀ  ،CRC 29توجه به کودک معلیول در تمیامی جدبیههیای اجیرای کدوایسییون را
ضیروری مییدایید ( .)Della Fina, Cera, Palmisano, 2017, P. 200بیاایینحیال ،اسیتایدارد و
معیاری برای تبیین مصالل کودکان معلول در  CRPDییز ارائه یشده و قایون حماییت از حقیوق
معلو ن 0939ش ییز اساسا به طور صریل از این اصطالح یاد یکرده است .در خصوص مصیلحت
عالی سه یظریه قابل استدباط است اول آیکه اصل مصلحت عالیه همان چیزی است که در مادۀ
 9کدوایسیون بیان شده و تبیین مصادیق آن بسته به موضوع و فرهدگ کشورها متفیاوت اسیت.
دوم آیکه مصالل عالیه شیامل سیه اصیل دیگیر کدوایسییون مییشیود و رعاییت آنهیا در همیۀ
تصمیمگیری های مربوط به کیودک زم و ضیروری اسیت .سیوم آیکیه کلییۀ میواد موجیود در
کدوایسیون مصادیقی از مصالل عالیۀ کودک هستدد و مادۀ  9تدها به معرفی این اصل میپردازد.
به عبارت دیگر ،مصالل عالیه بیایگر روح حاکم بر کدوایسیون است کیه در میادۀ  9تجلیی یافتیه
است (غدیزاده بافقی ،0931 ،ص  .)014-013یوشتار حاضر بیا پیگییری یگیاه سیوم ،در صیدد
ارزیابی تیمیرگذارترین مصادیق این مفهوم خواهد بود.

 .1اصل نفی تبعیض
تبعیخ ،ریشۀ بسیاری از چالش های مرتبط با کودک معلول و خایوادۀ وی است کیه در مقیاط
مختلف زیدگی او اتفاق میافتد .این مسئله تیمیر بسزایی در شکلگیری شخصیت کودک خواهد
داشت .به گزارش کمیتۀ  ،CRCعدم دسترسی به آموزش و مراقبتهای بهداشتی موج ازبیین
رفتن فرصتهای شغلی در آیدده خواهد شد (« .)CRC Committee, 2007, Para. 8کودکی» و
«معلولیت» دو عامل تیمیرگذار در ایجاد تبعیخ برای کودکان معلول بهشمار میروید ،از همیین
رو ،اصل برابری و عدم تبعیخ عدصر مهم و مؤمری در مراعات حقوق معلیو ن اسیت (رمییایی
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قوام آبادی ،0931 ،ص  .)990این اصل که رد پای آن در بسیاری از اسداد بینالمللی بیهچشیم
می خورد ،اصلی بدیادین در برخورداری همۀ ابدای بشر از حقوق ،و ضیامن مطمئدیی در اجیرای
آنها است .معلو ن و به طور خاص کودکان معلول به دلیل شرایط متفیاوت جسیمی ییا رواییی
معمو رفتارهایی متفاوت از دیگران را تجریه میکددد .ممرۀ این برخوردها ،طرد از جامعه و بیه
تب آن ،محرومیت از حقوق اولیۀ ایسایی خواهد بود .بسیاری از کودکیان و حتیی بزرگسیا ن از
ایجام فعالیتهای اجتماعی بهواسطۀ وضعیت خود باز میمایدد .این موضوع در خصوص حمیل و
یقل و ساختمانهای غیرقابل دسترسی دو چددان میشود.
از همین رو ،مادۀ  CRC 2با یفی تبعیخ بر پایۀ هر موضوعی ازجمله معلولییت کیودک ،از
دولتهای عیو میخواهد تا بریامههای زم برای رف این تبعیخها را طراحی و تدظیم یمایدید.
بدد  0مادۀ CRPD 9دولتهای عیو را ملزم مییکدید تیا کلییۀ اقیدامات زم را بیرای تییمین
برابری برای کودکان معلول در بهرهمددی از حقوق و آزادیهای بدیادین خود بیهکیارگیرد .رفی
تبعیخهای موجود در سیاستگذاریهیا و تبعییخهیای قیایویی و همچدیین ارائیۀ راهکارهیای
جبرایی برای کودکان معلول ،بهویژه دختران ،میتواید از جملۀ این اقدامات باشد ( Della Fina,
 .)Cera, Palmisano, 2017, P. 201مادۀ  CRPD 2ییز با تعرییف مفهیوم «تبعییخ بیر مبدیای
معلولیت» ،به هرگویه تمایز ،استثدا یا محدودیت بر مبدای معلولیت که هدف یا تیمیر آن یاتوایی
یا یفی شداسایی ،بهرهمددی یا اعمال کلیۀ حقوق بشر و آزادیهای بدیادین بر مبدای برابیری بیا
دیگران در زمیدههای مدیی ،فرهدگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی یا هر زمیدۀ دیگر باشد ،ایین
اصطالح را دربرگیریدۀ تمامیاشکال تبعیخ ،ازجمله یفی «همسانسازی متعارف» میداید 0و در
مادۀ  9خود ییز «یفی تبعیخ و برابری فرصتها» را بهعدوان یکی از اصیول کدوایسییون مطیرح
میکدد .مادۀ  5ییز کلیۀ تبعیخها بر مبدای معلولیت را ممدوع میکدد .رویکرد قایون حمایت از
حقوق معلو ن  0939ش متفاوت است .در این قایون بدون ذکر موضوع تبعیخ ،سیعی در ارائیۀ
راهکارهایی برای تبعیخ مثبت شده اسیت مداسی سیازی فیزیکیی امیاکن (میواد  ،)2-5ارائیۀ
خدمات درمایی ویژه (مواد  ،)1-9ارائۀ خدمات ورزشی ،فرهدگی ،هدری و آموزشی (میواد ،)1-3
حمایتهای موجود در حوزۀ مسکن و ییز حمایتهای قییایی و مالییاتی ( )09-03و (،)21-21
همگی بیایگر آن است که قایون گذار ایران به مسئلۀ تبعیخ توجه داشته و در صدد مقابله با آن
از روشهای یادشده است.

« .0همسانسازی متعارف» به معدای اصالحات و تغییرات مقتیی و ضروری است که فشار بیمورد و یامتداسبی را
درجایی که در مورد خاصی ییاز باشد ،تحمیل یکدد تا بهرهمددی یا اعمال کلیۀ حقوق بشر و آزادیهای
بدیادین از سوی افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با دیگران را تیمین یماید .ر.ک .مادۀ CRPD. 2
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 .2حق احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی
در مقدمۀ  CRCخایواده به عدوان گروه بدیادی جامعه و محیطی طبیعی برای رشد و رفاه کودک
معرفی شده است که بهمدظور ایجام مسئولیتهایش میباید از حمایتها و کمکهیای ضیروری
برخوردار باشد .کودک باید در محیط خایواده رشد یابد و فیای دوستی ،محبیت و تفیاهم را در
آن تجربه یماید .مادۀ  CRC 1به موضوع حق بیر زییدگی کودکیان پرداختیه و میادۀ  ،01بحی
حریم خصوصی و زیدگی خایوادگی را مورد توجه قرار داده اسیت .0از دییدگاه یویسیددگان ایین
کدوایسیون ،خایواده بهترین محیط برای رشد و شکلگیری شخصیت کودک ،و والیدین بهتیرین
افراد برای یگهداری و مراقبت از وی شمرده میشیوید .کیودک جیز در میوارد ضیروری یبایید از
خایواده جدا شود و این درحالی است که تا همین چدد سال پیش در اروپا ایدکه کودک معلیول
از همان ابتدای تولد از خایه و خایواده جدا شود و به مؤسسات بزرگ دولتی یا غیردولتی سپرده
شود ،امری رایج بهحساب میآمد مؤسساتی که در آن مداخالت درمایی بهطور حیداقلی وجیود
داشت یا اصال وجود یداشت و یتیجۀ ایین امیر مطیرود شیدن کیودک از خیایوادۀ محیل تولید و
همچدین جامعه بود.
 CRPDییز در مقدمه و متن ،به خایواده و زیدگی خیایوادگی و همچدیین حیریم خصوصیی
م علول توجه کرده است .در مقدمۀ کدوایسیون ،خایواده واحد بدیادی جامعیه معرفیی شیده کیه
ییازمدد توایمددسازی در جهت بهره مددی کامل و یکسیان حقیوق افیراد دارای معلولییت اسیت
( .)CRPD Preamble, 2006, para. xمادۀ  22در خصوص احترام به حریم خصوصی فرد معلول
است و ایدکه ایشان ا ز حمایت قایویی در برابر مداخالت برخوردار خواهدد بود .میادۀ  29یییز بیا
عدوان «احترام به خایه و خایواده» برای جلوگیری از ترک ،غفلت و تفکییک کودکیان معلیول از
دولتهای عیو میخواهد تا اطالعات و خدمات زم را به کودک و خایوادۀ آنهیا بدهید .بدید 4
مادۀ  29جدا کردن کو دک از خایواده را صرفا در شرایطی که در راستای مصالل عالیۀ وی است،
تجویز و جدایی از والدین را به دلیل معلولیت او یا والدین ممدوع میکدد .حیور در خیایواده بیه
قدری مهم و اساسی است که در بدد  5همین ماده دولتها مکلف شدهاید تا در صیورت ییاتوایی
والدین ،کودکان را برای مراقبتهای جایگزین در درون خایواده بزرگتر و درغیر ایینصیورت در
جامعه در شرایط خایوادگی قرار دهدد.
قایون حمایت از حقیوق معلیو ن 0939ش بیهطیور صیریل بیه اهمییت خیایواده و زییدگی
خایوادگی اشاره یکرده است ،اما با بررسی برخی مواد در آن میتوان عدایت قایونگیذار بیه ایین
مسئله را استدباط کرد مادۀ  9ارائۀ خدمات آموزشیی و مشیاورهای بیه خیایوادههیا را بیا هیدف
 .0مشابه چدین رویکردی در مادۀ  1کدوایسیون اروپایی حقوق بشر ییز مشهود است.
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حمایییت از یگییهداری و مراقبییت افییراد دارای معلولیییت شییدید ،خیلییی شییدید و افییراد دچییار
معلولیتهای چددگایه ضروری میداید و در صورت عدم امکان ارائۀ خدمات از سوی خود اعییا،
حق پرستاری و یا خدمات مراقبتی از طریق مراکز وابسته دولتی -غیردولتی را مطرح مییمایید.
مادۀ  09ییز در صدد است با ارائۀ مسیکن ارزان بیه خیایوادههیای دارای فیرد معلیول در جهیت
حمایت از ایشان اقدام یماید .مادۀ  29در خصوص کمک به اعیای خایواده به شرط یگیهداری از
معلول در مدزل است که می تواید راهکاری برای کمک به اقتصاد خایوادۀ دارای معلول بهمدظیور
حفظ و یگه داری او در محیط خایواده و یه مؤسسات مربوطه باشد .یکتیۀ شیایان توجیه در ایین
زمیده آن است که اگرچه اصل و بدای اولیه ،حیور کودک در کدار خایواده است ،لکن درصورتی
که به د یل گویاگون کودک تمایل به بودن در کدار خایوادۀ خود یداشته باشد ،بایید بیه یظیر او
احترام گذاشت و با بررسی شرایط و در صورت امکان ،به خواست او جامۀ عمل پوشاید .زیرا این
مسئله در حق بر شدیده شدن دیدگاه و یظر کودک است که در مادۀ  CRC 02و بدد  9مادۀ 9
 CRPDبه آن اشاره شده است.

 .3نفی خشونت
کودکان معلول در مقایسه با کودکان غیرمعلول در معرض آسی و خطیر مواجهیه بیا خشیویت
بیشتری هستدد ( .)CRC Committee, 2007, Para. 42بر اساس گزارش یوییسف در خصیوص
کودکان در سال 2109م کودکان معلول  9/9برابیر احتمیال تجربیۀ اییواع خشیویت را بییش از
همدوعان خود دارید .آنها  9/1برابر احتمال قربایی خشیویتهیای فیزیکیی شیدن و  2/3برابیر،
احتمال قربایی خشویت جدسی شدن را دارید .در این میان کودکان عق مایده و معلول ذهدیی-
که در میان معلو ن جزء آسی پذیرترین گروه هستدد -خطر مواجهه با خشویت جدسی را 4/1
برابر بیشتر از همدوعان خود دارید ( .)Jones et al., 2012, P. 44برخی از اشیکال خشیویت هیم
که معمو به طور خاص مربوط به این کودکان است ،تحت عدوان درمان و اصیالح رفتیار ،علییه
اینها رخ می دهد درمان از طریق الکتروشوک و دارودرمیایی از جملیۀ ایین خشیویتهیا اسیت
( .)Mental Disability Rights International, 2010, P. 1-2کمیتۀ حقوق کیودک ملیل متحید
ییز که متولی امور مربوط به  CRCاست ،د یل و زمیدههای خشیویت علییه کودکیان معلیول را
اینگویه برمیشمرد:
« الف) عدم استقالل کودک در شدیدن ،حرکت کردن ،لبیاس پوشییدن ،دستشیویی رفیتن،
حمام کردن زمیده را برای آسی پذیری وی فراهم میکدد.
ب) زیدگی جدا از والدین ،خواهر و برادر ،خویشاویدان و دوستان ،زمیده را برای سوءاستفاده
و ییز خشویت فراهم میسازد.
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پ) کودکان با آسی های ذهدی و تعاملی معمو مورد غفلت واق شده یا از سیوی دیگیران
درک یمیشوید و یمیتوایدد در خصوص خشویتی که بر ایشان اعمال میشود ،اعتراضی یمایدد.
ت) والدین یا افرادی که از این کودکان مراقبت مییکددید ممکین اسیت بیه دلییل مسیائل
عاطفی ،اقتصادی و جسمی تحت فشار زیاد باشدد .این فشارها زمیدیه را بیرای اعمیال خشیویت
ایشان یسبت به کودک معلول فراهم میآورد.
ث) کودکان معلول معمو به اشتباه بهعدوان افرادی که درکی از بیدن خیود یداریید ،شیداخته
میشوید و همین امر زمیده را برای سوءاستفاده جدسی ایشان فراهم میکدد» (.)Op. Cit, P. 380
بهموج مادۀ  ،CRC 03دولتهای عیو متعهد شدهاید تا برای حفاظت از کودک در مقابیل
اشکال مختلف خشویت -از کمترین تا شدیدترین مرتبه -اقدامات زم را ایجام دهدد .این امر در
خصوص کودک معلول که زمیدۀ پذیرش خشویت بیشتری را دارد ،به صورت میاعف مورد توجه
است (  .)European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, P. 59میادۀ CRPD 01
ییز از دولتهای عیو میخواهد تا با کلیۀ اشکال خشویت مقابله یمایدد .ارائۀ خیدمات حمیایتی
به مدظور ارتقای فیزیکی ،شداختی ،بهبود روایی ،توان بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی ازجملیه
تدابیر پیشدهادی است .در این میان قایون 0939ش بهطور صریل از خشیویت علییه معلیو ن و
کودکان معلول بح یکرده است ،اما برخی اقدامات آن میتواید به صورت غیرمستقیم ،از طریق
تلطیف فیای خایوادگی و ارتقای سطل توایمددی کودک معلول سیب کیاهش خشیویت علییه
معلو ن و کودکان معلول شود مکلف یمودن مرکز آمار به تعیین جمعیت افراد معلول به تفکیک
معلولیت به مدظور شداسایی این افراد و طراحی خدمات متداس برای ایشان (مادۀ  ،)23دریظیر
گرفتن کمکهزیدههای مالی برای اعیای خایوادۀ فرد معلول بهمدظیور کیاهش فشیار اقتصیادی
حاکم بر خایواده (مواد  ،)29 .25پوشش بیمۀ سالمت در خدمات توانبخشیی جسیمی و رواییی
عالوه بر خدمات درمایی بهمدظور توایمددسازی معلیول و فیراهمآوردن زمیدیۀ مشیارکت وی در
جامعه (ماۀ  ،)1امکان اقامۀ دعوی و کمک گرفتن از سازمان بهزیسیتی بیهعدیوان یمایدیدۀ فیرد
معلول در راستای تسهیل روید دادرسی (مادۀ  )29از جملۀ این موارد است.

 .4حق بر آموزش
حق بر آموزش امری جهایی و فراگیر است .بهموج اسداد بینالمللی حق بیر آمیوزش یکیی از
حقوق توایمددساز است که زمیده را برای استفادۀ فرد از سیایر حقیوق خیود و برعهیده گیرفتن
مسئولیت زیدگی خویش فراهم میکدید (ایصیاری ،0932 ،ص .)Beiter, 2006, P. 28-30 001
به گزارش یوییسف در حدود  2-1میلیون کودک معلول در جهان در مؤسسات یا یتیمخاییههیا
بدون دریافت هر گویه آموزشی زیدگی میکددد ( .)UNICEF, 2009, P. 19بهعالوه در بسییاری
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از کشورها دسترسی به آموزش برای کودکان معلول امری یاممکن جلوه میکدید ،زییرا معمیو
این دسته از کودکان افرادی غیرقابل تعلیم ایگاشته میشوید که ارزش تعلیم را به دلیل شیرایط
خاص خود یدارید .این درحالی است که بهیظر می رسد هر کودکی قیادر بیه دریافیت آمیوزش و
تعلیمات بدون مالحظۀ معلولیت است .بسیاری ییز به دلیل عدم دسترسی به مدرسه و ییا یبیود
وسایل حمل و یقل ویژه ،امکان تعلیم را ازدست میدهدد .در مدارس ییز کودکان معلیول تحیت
آموزشهای ضعیف و غیرمتداس از سوی معلمان غیرآموزشدیده و حرفیه ای قیرار مییگیریید
( .)Kanter, 2019, P. 15بهعالوه مسئلۀ «برچس خوردن» کودک معلول یا خایوادۀ دارای عیو
معلول ،مای درخواست کمک و درخواست اطالعات از سوی ایشان میشود .یدایستن حقیوق ییا
زمیدههای حمایتی قابل دسترسی ،فشار را دوچددان کرده ،ایشیان را در میییقۀ بیشیتری قیرار
میدهد .فشار میاعف بر خایواده ها ییز زمیده را بیرای واگیذاری کودکیان بیه مؤسسیات بیشیتر
میکدد که بهیوبۀ خود ،مشکالت دیگری را در پی دارد.
یکی از بح هایی که در خصوص آموزش کودکان معلول و مصالل عالیۀ ایشیان وجیود دارد،
مسئلۀ آموزش به صورت مجزا در مقابل «آموزش فراگیر» ( )Inclusive Educationاست .امروزه
آموزش فراگیر به عدوان موضوعی حقوق بشری در سطل بینالمللی میورد پیذیرش قیرار گرفتیه
است ( )Beco,Quinlivan, Lord, 2019, P. 2و بهموج آن جداسیازی کودکیان معلیول سیب
عدم امکان توسعۀ توایم ددی ارتباط با دیگران و دریتیجه عدم آمادگی برای زیدگی در جامعه در
آیدده خواهد شد .کودکان معلول باید در جامعه باشدد تا بتوایدد خود را در آیدۀ جامعه شداخته،
مسیر خود را پییدا کددید .آمیوزش فراگییر 0بیه معدیای فراگییری یظیام آموزشیی بیرای کلییۀ
دایش آموزان ،فارغ از شرایط و توایایی یا عدم توایاییهای ایشان است .به بیان دیگر ،در آمیوزش
فراگیر مفاد و بریامۀ آموزشی ،ساختمان مدرسه ،کالسها ،مکانهای بازی ،وسایل حمل و یقیل،
سرویس های بهداشتی و ...باید برای همگان با رعایت تدیوع ایشیان در کلییۀ سیطوح طراحیی و
آمادهسازی شیود ( .)Madan, Sharma, 2013, P. 14در ایین یظیام آموزشیی کودکیان در کدیار
یکدیگر و در مدارس یکسان آموزش میبیددد (.)UNICEF, 2017, P. 3
بهیظر می رسد دستیابی به چدین هدفی ییازمدد مالحظۀ دو رویکرد در آموزش بهعدیوان دو
امر مکمل در کدار یکیدیگر اسیت «آمیوزش بیه کودکیان معلیول» ( Education to Disabled
 )Childrenو «آموزش برای کودکان معلیول» ( .)Education for Disabled Childrenدر اولیی،
شخ معلول تحت تعلیم قرار میگیرد .این آموزشها بایید در جهیت توایمددسیازی و ارتقیای
سطل آگاهی او یسبت به معلولیت ،کیفیت میدیریت آن و ظرفییتهیای خیود باشید .مدظیور از

 .0امروزه یهیت بزرگ آموزش فراگیر با شعار «مرا ویژه یکن» از این دیدگاه حمایت میکدد.
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دوم ی ییز آن است که اطرافیان کودک معلول باید به یحوی تعلیم داده شوید که یهتدها بتوایدید
با وی ارتباط مداس و معدادار برقرار کددد ،بلکه زمیده را برای بهیرهمدیدی وی از حقیوق خیود
فراهم آورید .به عقیدۀ برخی یویسددگان بهرهمددی کامل از حق آموزش جیز در سیایۀ آمیوزش
معلمان ،سایر مسئو ن مدرسه ،جامعۀ گستردهتر و همچدیین فیراهم آوردن وسیایل میرتبط بیا
آموزش ،مایدد ویلچر ،کت با خط بریل ،زبان اشاره ،کتاب بیا چیاپ درشیت ،کتیاب صیوتی و...
دستیافتدی یخواهید بیود ( .)Della Fina, Cera, Palmisano, 2017, P. 203سیه میتن قیایویی
مورد بح ییز با همین دو رویکرد قابل بررسی است.
جدول  .0مقایسۀ سه قانون در زمینۀ آموزش
آموزش برای کودکان معلول
آموزش به کودکان معلول
CRPD
)Preamble (v
)20(c
)23(1)(b
24(1)(2)(3)(5
)27(1)(d
)28(2)(c
)30(5)(b

CRC
)23(1
)24(2)(f
28
)29(1)(a
-

قانون 7931
14
-

CRPD
)Preamble(i
)8(2)(d),(b
)9(2)(c
)13(2
)16(1)(2
)20(c
)24(4
)25(d
)26(2
)28(c

CRC
)19(1
)24(2)(f
)32(2
)33(2
-

قانون 0896
5
7
20
-

جدول و پراکددگی مواد سه سدد در خصوص آموزش یشایگر آن است کیه قیایون 0939ش
کمترین مواد را در زمیدۀ آموزش دارد .بهعالوه در این قایون صحبتی از آموزش فراگیر یشیده و
اشاره به «بهرهگیری از مشاورههای سازمان آموزش و پرورش استثدایی» ییز این ذهدییت را کیه
اساسا آموزش فراگیر از دغدغههای قایونگذاران یبوده است ،تقویت میکدد .آموزش به معلو ن
تدها در یک ماده و از سوی سازمان فدی و حرفهای کشور دریظر گرفته شده که بهیظر مییرسید
بیش از آموزش به کودک معلول برای شداسایی ظرفیتهای خود بهعدوان عییوی از جامعیه در
جهت مهارتآموزی برای اشتغال معلو ن در آیدده است.

راهکارهای مراعات مصالح عالیۀ کودکان معلول
به عقیدۀ برخی از یویسددگان ،کلید مراعات حقوق کودک معلول در مشارکت آنها در امور مربوط
به خود است ( )Ibid, P. 208که در این فرایدد ،دولت ،خایواده و سمنها یقشآفریدی میکددد.
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 .1توجه به کرامت ذاتی ،فردیت و استقالل کودک معلول
احترام به کرامت ذاتی اصل بدیادین حقوق بشری است که در اسداد بینالمللی پس از جدگ جهایی
دوم مورد استفاده قرار گرفته است .مقدمۀ مدشور ملل متحید 0345م ،مقدمیه و میادۀ  0اعالمییۀ
حقوق بشر 0341م و اعالمیۀ حقوق معلو ن 0395م از جملۀ ایین اسیداد اسیت .دادگیاه اروپیایی
حقوق بشر ییز در پرویدۀ » «Pretty v. United Kingdomدر 2112م اعیالم داشیت کیه «جیوهرۀ
اساسی کدوایسیون احتیرام بیه کرامیت ذاتیی و آزادی بشیر اسیت .»0اصیل کرامیت ذاتیی مبدیای
برخورداری مساوی ابدای بشر از حقوق و عدم تبعیخ میان ایشان است (.)Petersen, 2012, P. 1-9
در  CRPDاحترام به کرامت ذاتی یهتدها یکی از  1اصیل حیاکم ،بلکیه یکیی از اهیداف ایین
کدوایسیون است .این اصل در بددهای ( )y( ،)h( ،)aمقدمه و در مواد  24 ،01 ،1و  25ییز آمده
است .بدد ( )aمادۀ  9این اصل را در کدار اصل فردیت برای اتخاذ تصیمیم و اسیتقالل در مقابیل
دیگران آورده است .برخی یویسددگان در تفسیر اصل فردییت بیه توسیعۀ شخصییت ،مشیارکت
فعال در فرایددهای سیاسی ،حق بر حریم خصوصی ،حق بر تمامیت و کمال ،و حق بر حیور در
زیدگی اجتماعی اشاره کردهاید ( .)Kiviorg, 2009, P. 54در میذاکرات پیشییدی بیرای طراحیی
مادۀ  CRPD 9مالحظه شده است که اصل فردیت میان دو یسل از حقوق مدیی -سیاسی مایدد
حیق بییر خلییوت و آزادی ایدیشییه و حقییوق اجتمییاعی -اقتصییادی ،مایدیید حییق بییر دسترسییی و
حمایتهای اجتماعی بهمدظور ایجاد زیدگی مستقل ،ارتباط برقرار میکدد.
برای افراد معلول اصل استقالل یهتدها حاکی از حق ایتخاب مربوط به حوزۀ شخصی به صورت
آزادایه و آگاهایه است ،بلکه بیایگر حیق مشیارکت فعیال در زمیدیههیای اجتمیاعی معلیول اسیت.
بهموج این اصل دولت های عییو بایید توایمدیدی معلیو ن را از طرییق طراحیی سیاسیتهیای
اجتماعی برای توسعۀ مهارتهای فردی و ارتقای عزت یفس و استقالل آنها همگیام بیا میادۀ 03
با ببرید .درواق  ،اصل استقالل یمایایگر یکی از مهمترین ابعاد اصل فردیت است که د لت بر حق
معلول بر زییدگی خیارا از مؤسسیات دارد ( CRC .).Op. Cit, P. 124یییز کرامیت ذاتیی ،حقیوق
جدایییاپذیر و برابر اعیای خایوادۀ ایسایی را در مقدمۀ خیود بیهرسیمیت شیداخته و در میادۀ 29
تیمین کرامت ،بهبود اعتماد به یفیس و تسیهیل مشیارکت فعیال کیودک معلیول در جامعیه را از
وظایف دولتهای عیو برشمرده است .قایون 0939ش از ایین مدظیر بیا دو سیدد پیشیین تفیاوت
بدیادین دارد .بهیظر میرسد رویکرد این قایون صرفا حمایتی است و اگرچه درصدد ارتقای کیارایی
و مهارتهای شخ معلول است ،لکن به استقالل و توایمددسازی وی توجهی یکرده است.

1. ECtHR, Pretty v. United Kingdom, Application No. 2346/02, judgment of April 29, 2002, ECHR
2002-III 155, (2002) 35 EHRR 1 (para. 65).
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 .2توجه به دیدگاههای کودک معلول
معمو کودکی با مفهوم عدم اهلیت قیرین اسیت .ایین امیر در خصیوص کیودک معلیول قیوت
بیشتری دارد و ایشان بهمثابۀ افرادی که صالحیت و اهلیت بسیار محدودی در تصیمیمگییری و
مشارکت در اجتماع یسبت به دیگران دارید ،دریظر گرفته میشوید .چدیین پییشفرضیی سیب
مراقبت بیش از ایدازه شده ،استقالل آنها را خدشیهدار مییکدید .در گیزارش مجمی عمیومی
سازمان ملل در خصوص  CRCایدطیور آمیده کیه «قیایونگیذاری ،سیاسیتگیذاری و اقیدامات
حرفه ای باید اهمیت مسئولیتهای حمایتی -قایویی والدین کودک معلول را درجیایی کیه ایین
کودکان اهلیت زم برای تصمیمگیری مستقل یدارید ،با لحاظ ظرفیتهای درحال رشد کیودک
در استیفای حقوقش ،تعدیل کدد».
بدد  9مادۀ  CRPR 9همگام با مادۀ  CRC 02به موضیوع حیق اظهیار یظیر آزاداییۀ کیودک
معلول در زمیدۀ امور مربوط به خود میپردازد .در همین راستا یظرییات او بیر اسیاس دو معییار
«سن» و «میزان پختگی و بلوغ» ارزشگذاری خواهدد شد .اجرای این بدد در ارتباط با بدید ()h
مادۀ  9همین کدوایسیون است که بهموج آن باید تالشهایی در جهت حمایت از کودک برای
به حداکثر رسایدن ظرفیتهایشان برای تصمیم گیری مستقل صورت پذیرد .این کار ممکن است
ییازمدد وسایل و ابزار کمکی ،کمکهای تعاملی و مفسران حرفهای باشد ( UNGA, 2010, Para.
 .)33/tبدد اخیر  CRPDیشایگر آن است که کودک معلول یهتدها دارای اهلیت ذاتی مایدد سیایر
کودکان است ،بلکه توایایی توسعۀ این ظرفیت در طول زمان را ییز دارد .جامۀ عمل پوشایدن به
این امر ییازمدد حمایت از کودک برای ارتقای ظرفیتهیای خیود و همچدیین آمیوزش سیایرین
بهویژه متخصصان در توجه به دیدگاههای کودک معلول و جدی گرفتن دیدگاه ایشان اسیت .بیا
وجود این ،دشوار است که کودک بتواید یظر و صدای خود را به گوش دیگران برسیاید .کودکیان
معمو در رویۀ قیایی به حاشیه رایده می شوید و در مداخالت پزشکی یظر ایشان و رضایتشیان
مورد بیتوجهی واق میشود .قایون 0939ش ییز به دلیل یوع رویکرد اتخاذی که همایا رویکرد
حمایتی محخ و یه توایمددسازی معلو ن است ،اساسا به این موضوع توجه یکرده است.

 .3مناسبسازی و دسترسیپذیری
یکی از راههای تیمین مشارکت کامل کودک معلول و حییور در جامعیه ،حماییت از آنهیا در
قال فراهم آوردن دسترسی صحیل و مداس است .هدف از این اصل که در بدید ( )fمیادۀ  9و
مادۀ  CRPD 3آمده ،مرتف کردن کلیۀ موایعی -یهتدها موای فیزیکی -است که مای بهرهمددی
کامل معلول از حقوق خود است .دسترسی معلو ن و ابعاد مختلیف آن پییش از ایین در قواعید
استایدارد 0339م ملل متحد آمده است (قاعدۀ  .)5بدد ( )vمقدمیه یییز اهمییت دسترسیی بیه
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محیط فیزیکی ،اجتمیاعی ،اقتصیادی ،فرهدگیی ،بیه سیالمت و آمیوزش ،اطالعیات و ارتباطیات
شداسایی کرده است .مداس سازی فیاهای عمومی و خصوصی ،متداس سازی یاوگیان حمیل و
یقل عمومی ،بهسازی یظام فداوری اطالعات در شهر و روستا ،تهیۀ عالئمی به خط بریل و سیایر
اشکال قابل فهم در ساختمانها و اماکن عمومی از جملیۀ ایین میوارد اسیت .فصیل اول قیایون
بل
0939ش دسترسیپذیری را اقداماتی معرفی کرده که «با هدف ایجاد محیط بدون مای و قاقابیل
فرصیت
صت
دسترسی جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همۀ حوزههای زیدگی و فراهم آوردن فر
شیود».
می شود
برابر برای آنها در برخورداری از امکایات زیدگی اجتماعی ،همایدد سایر افراد ،ایجام میی
اطالعیات،
عات،
کی ،اطال
فیزیکیی،
بهموج این قایون دسترسی شامل« :سامایۀ (سیستم) حمل و یقل ،محیط فیزی
باشید».
میبا شد
سایهای میی
آموزش و پرورش ،فنآوری (تکدولوژی) ،اشتغال ،مداب مداس ارتباطی و ررسیایه
فصل دوم قایون 0939ش ییز دستگاههای مرتبط را برای اعمال و اجرای دسترسیپذیری مکلف
مییماید .0مهم ترین ممرۀ این رویکرد ،یفی تبعیخ و ایزوای کودکان معلول در جامعه اسیت .در
همین راستا برای یمویه ،کشور آلمان در یتیجۀ طرح «جهان مداس برای کودکان» ملل متحید
در سال 2112م ،یک یقشۀ اقدام ملی ( )National Action Planدر سال 2100م تدظییم کیرده
است .یقشۀ اقدام ملیی بیرای «آلمیان دوسیتدار کیودک» ( )Child Friendly Germanyشیامل
تعدادی از اقدامات است که در  1بخش کلیدی تقسیم شدهاید و «فراهمسازی فرصتهای برابیر
آموزشی»« ،مشارکت کودکان و افراد جوان» و «توسعۀ کیافی اسیتایدارد زییدگی بیرای تمیامی
کودکان» ازجملۀ این بریامهها است (.)Nüsken, 2013, P. 18

 .4توانمندسازی خانواده
یکی از مهم ترین خدمات دولت ،تقویت خایواده و ارتقیای کیفییت اسیتایداردهای زییدگی بیرای
خایوادۀ دارای کودک یا کودکان معلول است .خایواده ها به دلیل ارتباط یزدیک بیا فیرد معلیول،
هم بیشترین آسی را متحمل میشوید و هم بیشترین تیمیر را بر وضیعیت کیودک داریید .زییرا
کودکان معلول معمو ییاز به مراقبت و توجه بیشتری از سوی والدین دارید و برای بیازۀ زمیایی
طو ییتری به والدین خود وابسته ایید .کلییۀ ایین عوامیل سیب ایجیاد اسیترس و فشیار بیرای
خایوادهها بوده که میتواید روابط زیاشویی و خایوادگی را ییز تحتالشعاع خود قرار دهید ( Sun
 .)Han, Yang, Seon Hong, 2017, P. 834بهعالوه همانطور کیه در مقدمیۀ  CRCیییز آمیده،
 .0در راهبرد معلولیت اروپایی ( ،)European Disability Strategy 2010-2020دسترسی ،یکی از  1حوزۀ اقدام و در
معدای دستیابی معلو ن به دسترسی برابیر بیا دیگیران بیه محییط فیزیکیی ،حمیل و یقیل ،اطالعیات ،تبیادل
تکدولوژی و سیستمها و سایر تسهیالت و خدمات است.
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خایواده اولین و مهم ترین محیط رشد و پیرورش کیودک و یخسیتین جیایی اسیت کیه کیودک
جامعهپذیری را در آن میآموزد .به گزارش کمیتۀ  CRPDاصل بر زیدگی کودک با خایوادۀ خود
است و کودکایی هم که ییاز به زیدگی جداگایه و در مؤسسات را دارید در فییایی مشیابه خاییه
زیدگی خواهدد کیرد ( .)Committee of CRPD, 2019, P. 2ازایینرو یگیاه خیایواده بیه کیودک
به عدوان فردی از جامعه با شرایط خاص و متفاوت ،و مسئلۀ معلولیت بهعدیوان بخشیی از تدیوع
جامعۀ ایسایی و یا درمقابل ،شخ طردشده از سوی جامعه ،تعیینکددده خواهید بیود .در ایین
راستا اعیای خایواده میتوایدد به مدظور ارتقای رویکردهای مراقبتی با یکدیگر همکیاری کددید
همکاری ای که بر پایه اصولی چون کرامت ذاتی ،تساوی و عدم تبعیخ صورت خواهد پیذیرفت.
در این فرایدد ،والدین یمایددگان کلیدی هستدد که می توایدد در توسیعۀ احساسیی ،اجتمیاعی،
ذهدی و روحی کودکشان تیمیر بگذارید .یکتۀ دارای اهمیت آن اسیت کیه تقوییت خیایوادههیا و
کمک به توایمددسازی آنها هزیدۀ کمتری ییز برای دولتها یسبت به ایجاد مؤسسیات بیزرگ و
ارائۀ خدمات در آن به کودکان معلول خواهد داشت کودکایی که در مؤسسات بهسر میبرید ،به
د یل متعدد مستعد آسی بیشتر یسیبت بیه آن هیایی هسیتدد کیه در درون خیایواده زییدگی
میکددد .ازاینرو ،این امر از مدظر اقتصادی بهصرفه ییست .توایمددسازی خایوادهها میتوایید در
قال این موارد باشد :پرداخت مستقیم به والدین دارای کودک معلیول بیهمدظیور پوشیش دادن
هزیدههای روزایۀ کودک اعطای کمکهزیده های خاص ،کمک به تغیییر فییای فیزیکیی خاییه
مایدد یص آسایسور و یا سرویس بهداشتی ویژه اعطای خدمات به سایر اعییای خیایواده دارای
معلول دسترسی به پزشک معالج دسترسی به مشیاورۀ حقیوقی بیهمدظیور آگیاهی از وضیعیت
حقوق خود برقراری برخیی تعیامالت والید -فرزییدی ( )Dittman et al., 2014, P. 237ایجیاد
شبکهای از خایوادهها با وضعیت مشیابه بیهمدظیور ایتقیال تجربییات و ایجیاد حیس هیمگراییی
(.)Haren, Fiedler, 2008, P. 231-235
رویکرد حمایت گری عمومی قایون 0939ش در خصوص «خایوادۀ کودک معلول» ییز قابیل
اجرا است .قایونگذار در بخشهای مختلیف از طرییق اعطیای کمیکهیا و تسیهیالت سیعی در
حمایت از خایوادۀ کودک معلول داشته است حمایت اقتصادی (میادۀ  ،)25حماییت اجتمیاعی
(مادۀ  )21و حمایت شغلی (مادۀ  )29از این موارد است .بهیظر مییرسید تدهیا میادهای کیه در
راستای توایمددسازی خایوادۀ معلول بوده ،مادۀ  9قایون 0939ش است که در آن ارائۀ خیدمات
آموزشی و مشاوره ای به خایواده برای مراقبت از شخ معلول در اولویت قرار دارد و در صیورت
عدم توفیق و در مراحل بعدی ،حیور مددکار و پرستار و یا ورود به مؤسسات تجویز میشود.
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نتیجه
توجه به معلو ن و به تب آن ،کودکان معلول در طول تاریخ با فراز و یشی های فیراوان همیراه
بوده است .اما سیر توجه به ایشان بهعدوان بخشی از جامعه در سطل قوایین و مقررات با اعالمیۀ
جهایی حقوق بشر 0341م آغاز و با تصوی  CRPDبه اوا خود رسید .گرچیه ایین کدوایسییون
برای کلیۀ معلو ن است ،اما در مادۀ  9خود بهطور اختصاصیی بیه کیودک معلیول مییپیردازد.
بهعالوه کودکان در سایر امور میتوایدد از ظرفیتهای سدد یادشده بهرهمدد شوید .سدد دیگیری
که در یوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفت CRC ،بود که بهطور خاص ،تدها در مادۀ  29خیود
به موضوع کودک معلول پرداخته است .قایون حماییت از حقیوق معلیو ن 0939ش اییران یییز
گرچه به طور ویژه از کودک معلول سخن یگفته ،اما برخی از بخشهای آن در خصوص کودکیان
معلول ییز مجری است .مهمترین رهیافت این پژوهش آن است که آیچه بهعدوان اهیم مصیادیق
مصالل عالیۀ کودک مطرح شد ،در سه سدد پیش گفته کم و بیش مورد توجه قرار گرفته اسیت.
در این میان  CRPDبیشترین توجه را یسبت به مصادیق یادشده داشته است و قایون 0939ش
ایران در این بین یظر به موضوع خاص آن ،خألهای بیشتری دارد برای یمویه بح احتیرام بیه
حریم خصوصی و خایوادگی معلول و همچدین یفیی خشیویت و مهیمتیر از آن ،آمیوزش بسییار
کم ریگ است .مسئلۀ دیگر ،رویکرد توایمددسازی است قایون 0939ش بییش از آیکیه درصیدد
توایمدد ساختن کودک دارای معلولیت باشد ،مقرراتی برای ارائۀ خدمات حمایتی وضی کیرده و
از دستگاههای مختلف اجرای آن را خواستار شده است .درحالی که دو سیدد دیگیر بیا مالحظیۀ
فردیت و استقالل کودک دارای معلولیت مقرراتی در جهت فعیال کیردن ظرفییتهیای کیودک
طراحی یمودهاید .کلیگیویی و وجیود ابهامیات متعیدد در قیایون 0939ش مایدید عیدم تبییین
مفاهیمی چون «ارتقای کارایی»« ،قوایین امرگذار بر زیدگی معلو ن» و ،...کمتیوجهی بیه یقیش
تشکلهای مردم یهاد و محدودکردن آن به یقش یظارتی صرف ییز از یقاط ضیعف آن بیهحسیاب
میآید .بهعالوه ،یظر به تازهتصوی بودن این قایون مییتیوان گفیت هدیوز بسییاری از خألهیای
عملی آن مشخ یشده ،ازاینرو گزارش های کمیتۀ هماهدگی و یظارت بر قیایون مییتوایید در
این خصوص تیمیرگذار و قابل توجه باشد.
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