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 روز های بین المللی

نالولعم بین المللیروز   
   ؟ تسانعم هچ هب تیلولعم

آسیب شدید و قابل توجه وضعیتی است که بر اساس آن  معلولیت

ردار که سایر افراد به صورت معمول از آن برخو ییهایاربه مع

اصطالح اغلب برای اشاره به عملکرد  این .، وارد می شودهستند

اختالل شناختی،  فردی از جمله آسیب فیزیکی، اختالل حسی،

استفاده  ف بیماری مزمنفکری، بیماری روانی و انواع مختلاختالل 

که با یک بعضی افراد معلول  توسط حالطصانوع این  . می شود

 . شده استد توصیف نمدل پزشکی ناتوانی همراه هست

 

 

 عمومامردم  نسبت به بقیه« بزرگترین اقلیت جهان » معلوالن 

های اقتصادی تر، فرصت  پایینر، تحصیالت کمتو درمان  بهداشت

عدم طر به خا عمدتا دارند. این موضوعباالتری فقر کمتر و 

اطالعات و ارتباطات  فناوری ) مانندآنها بهخدمات  دسترسی

(ICT)یبسیاری از موانع نینچ مهو  تسا( ل و نقل، عدالت یا حم 

 نع می تواندروبرو هستند. این موا با آنمره در زندگی روز که

، یا فیزیکیبه محیط  موارد مربوطاز جمله  طیف وسیعی شامل

ر ا نتیجه رفتای اریست گذری یا سیاقانون گذا ناشی از موارد

 . باشدرفتار تبعیض آمیز  اجتماعی یا

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه 

مجمع  3/47قطعنامه  رد 1992ن در سال روز بین المللی معلوال طرح

 1981 سال زا سازمان ملل متحد .بیان گردیدعمومی سازمان ملل متحد 

 . دوب هدیزگرب «دهه افراد معلول » ناونع هب ار 1992 تا

در  فلتخم ناسانشراکازمتشکل یک جلسه جهانی طی ، 1987سال  در

مجمع عمومی سازمان ملل  که دیدرگ حرطمپیشنهاد  نیا این زمینه

تبعیض علیه افراد معلول  حذف صوصخکنوانسیون بین المللی در ،متحد

سوئد  توسط توسط ایتالیا و پس از آن معاهده طرح پیشنهادی. تهیه کند

 تلودبسیاری از نمایندگان  د. حاصل نش، اما هیچ توافقی مطرح گردید

 . کافی استادعا کردند که اسناد موجود حقوق بشر اه

 هب «قوانین استاندارد برابری فرصت ها برای افراد معلول» لباقمدر 

 .تصویب شد 1993از سوی مجمع عمومی در سال غیر اجباری  تروص

ارتقاء حقوق و رفاه افراد معلول در تمام عرصه های  نیناوق نیا زا هدف

از  یشخبدر هر نمعلوالافزایش آگاهی از وضعیت  وجامعه و توسعه 

  . دوب اهنآاقتصادی و فرهنگی  زندگی سیاسی، اجتماعی،
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http://www.un.org 

http://www.ohchr.org 

https://en.wikipedia.org 

https://www.un.org.ir 

 

 
https://www.lawteacher.net/free-law-

essays/human-rights/disability.php 

http://www.ohchr.org/Documents/Publication

s/HRDisabilityen.pdf 

 

 
   UNESCO, UNIC, UNICEF : دحتم للم نامزاس یامنهار سناژآ

7102 عوضوم  

 داحآ ای همهرب منعطفبه جامعه ای پایدار و تبدیل 

 « .هیچ کس را جا نگذارید» است :  شدهبیان  2030ستور کار ددر 

را  کسانی که داعیه تغییرو هم به عنوان  فعانمنت ان به عنو معلوالن هم

راگیر را سرعت دستیابی به توسعه پایدار و فوند ی توانند رم در سردارند، 

از  را همگان برای منعطف و قابل دسترس ای معهجاآرمان بخشیده و 

 فجایعکاهش خطر  زمینهدر فعالیت از جمله ؛  قا بخشندارت طرق مختلف

لوالن و مع. دولت ها و اقدامات بشردوستانه و توسعه شهری انجام ،

باید  یوزشی و بخش خصوصآم ان های نماینده آنها و موسساتسازم

هداف توسعه پایدار در کنار ارای دستیابی به ب« تیم» به عنوان یک

 ردازند. کدیگر به فعالیت بپی
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