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بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در
حقوق ایران ،آمریکا و هند

2

چکیده
وجود میلیون ها انســان معلول در جهان امروز ،مسأله چالش برانگیز حقوق معلوالن به عنوان
موضوعی فراملی مطرح شــده اســت .در هر منطقه جهان ،افراد معلول اغلب به حاشــیه رانده
شدهاند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند .حقوق بنیادین بشری ،با توجه
به کرامت انســانی ،جزئی از حقوق غیرقابل ســلب افراد در مقابل جامعه و دولت میباشــد و
الزام دولتها به رعایت و احترام این حقوق ،در ســطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع پژوهش حاضر بررســی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در
نظام حقوقی ایران ،آمریکا و هند اســت .در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده
است .قانون جدید حمایت از معلوالن مصوب  1396تبعیض مثبت در حق معلوالن را در قالب
تمهیداتی در زمینه اشــتغال معلوالن پیشن بینی کرده است ،لیکن مقررات و ضمانت اجراهای
آن کافی نیســت .نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض
مثبت برای اشــتغال معلولین انجام دادهاند .قوانین فدارال ایاالت متحده نیز دولت فدرال را ملزم
به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
واژگان کلیدی :آمریکا ،ایران ،اشتغال ،تبعیض مثبت ،معلوالن ،هند
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فرد معلول کســی اســت که از نواقص فیزیکی ،ذهنی ،جســمی و یا روحی رنج میبرد و برای
مدت طوالنی همراه او میماند .چنین نواقصی او را از بســیاری از فعالیت اجتماعی و با ســایر
فعالیتهایی که برای ادامه زندگی خود او الزم است در مقایسه با دیگران باز میدارد و یا دچار
مشــکل میکند .در حمایــت از معلوالن به طور کلی چند دیدگاه وجــود دارد که برخی از این
رویکردها در اســناد بینالمللی نیز انعکاس داشته اســت .دیدگاه اول به رفاه اجتماعی شهرت
دارد .در این دیدگاه دولت برای معلوالن در قیاس با ســایر افراد جامعه امتیازات و تســهیالت
ویژهای قائل میشــود تــا بتوانند از رفاه اجتماعی برخوردار شــوند و در زندگی خود در جامعه
دچار مشکل نشوند .این رویکرد با موفقیت چندانی روبرو نشد و به همین علت رویکرد دیگری
با عنوان برابرسازی فرصتها به عرصه راه یافت ( .)Barnes and Mercer, 2003: 17مطابق این
دیدگاهدولتها در اقدامات تقنینی ،اجرایی و قضایی خود میکوشند برای معلوالن فرصتهای
برابر با ســایر افراد جامعه فراهم کنند و برای این مهم از سیاستهای ترجیحی و با منابع بیشتر
اســتفاده میکنند (شــریفی طراز کوهی و قره باغی .)۱۳۸۹ ،این دیدگاه بعدها تكمیل یافت و
حقوق اشــخاصی که معلولیت دارند همچون حقوق زنان ،اقلیتها و کودکان مورد عنایت قرار
گرفت .حمایت از معلوالن به طور کلی از اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیســتم آغاز گشــت.
اولین تالش در این جهت در کشــور انگلستان بود که ســازمانی برای ناشنوایان در سال ۱۸۸۹
و ســازمانی برای نابینایان در سال  ۱۸۹۰در این کشور تشــکیل یافتند .اولین توجه بینالمللی
به ایــن موضوع نیز در ســال  ۱۹۲۴در اعالمیه حقوق کودک بود .در حقیقــت در این اعالمیه
به کودکان دارای معلولین ذهنی اشــاره شــده بود .مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در سال
 ۱۹۷۵اعالمیه حقوق معلوالن را تصویب کرد .هدف از تصویب این اعالمیه کمکی به معلوالن
جهت شــرکت بیشتر در زندگی اجتماعی و انجام فعالیت های روزمرهشان بود .این اعالمیه ۱۳
ماده داشــت .طبق این اعالمیه این دولت است که در نهایت باید خدمات بهداشتی ،آموزشی و
حرفهای با توجه به حدود و میزان استعداد معلوالن را فراهم آورد .اعالمیه بعدی در سال ۱۹۹۱
تصویب شد و در آن خواسته شد که اعالمیه در مجموعه اسناد حقوق بشری نگهداری شود(نک:
توســلی نائینی و کاویار .)۵۴-۷۰ :۱۳۸۷ ،آخرین تالش بینالمللی در این خصوص عهدنامه
حقوق معلوالن و پروتکل اختیاری آن اســت که در سال  ۲۰۰۶مجمع عمومی سازمان ملل آن

 .1تبعیض مثبت برای معلولین در اسناد بینالمللی

با نگاهی به اســناد بینالمللی مانند منشور سازمان ملل و میثاقین و اعالمیه جهانی حقوق بشر،
شــاهد موارد کلی و غیر مستقیم مخالفت با تبعیض هستیم که اشــاره مستقیمی به افراد دارای
معلولیت نشــده است .اما اسناد دیگری نیز وجود دارد که خاص افراد دارای معلولیت است که
به انحای مختلف به امر اشــتغال و تکالیف دولتها و ســازمانها برای این امر پرداختهاند .در
ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 .1 .1سازمان بینالمللی کار
ســازمان بینالمللی کار که مقــررات را در خصوص کار در ســطح بینالمللی تدوین میکند،
اشتغال معلولین را در مقاولهنامهها و توصیهنامههای مختلفی مد نظر قرار داده است .توصیه نامه
شماره  ۶۹در سال  ۱۹۴۴تصویب رسید که در آن بر لزوم توانبخشی معلولین به جهت بازگشت
به بازار کار تاکید گردیده اســت ..توصیه نامه های ســازمان بین المللی کار ،ضمانت اجرایی
محکمی ندارد اما آثار عدم اجرای آن ،اثر سیاسی برای کشورها دارد و بر این اساس توصیه نامه
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را تصویب کرد .این عهدنامه را در اولین روز بازگشــایی  ۸۱کشور و اتحادیه اروپا امضا کردند.
چنین چیزی نشان از مهم شدن وضعیت معلولین جهان برای سران کشورها بوده است .آنچه در
این پژوهش در صدد بررســی آن هســتیم تبعیض مثبت در زمینه اشتغال معلوالن است که یکی
از حقوق این قشر محسوب میشود .برای آشنایی با سازوکار کشورهای دیگر نیز عالوه بر نظام
حقوقی ایران ،نظام حقوقی دو کشور آمریکا و هند را نیز بررسی خواهیم کرد .علت این گزینش
را میتوان تنوع و کثرتگرایی شــدید موجود در آنها و نیز نظام حقوقی خاص هر یک از این دو
کشــور دانســت .لذا روش پژوهش تطبیقی خواهد بود .پرسش اساسی این است که آیا با توجه
به اعالمیههای موجود در زمینه حقوق معلوالن در ســطح بینالمللی ،تبعیض مثبت در راستای
اشــتغال معلوالن در قوانین داخلی ایران اعمال میشود؟ برای روشن نمودن امر مورد پرسش،
پژوهش حاضر مشــتمل بر دو بخش است :در بخش اول به مفهوم تبعیض مثبت برای معلولین
در اسناد بینالمللی خواهیم پرداخت .در بخش دوم به بررسی تبعیض مثبت در راستای اشتغال
معلوالن در قوانین داخلی کشورهای هدف میپردازیم.
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ها تغییرات قابل توجهی در حوزه تصمیم گیری و عمل دولت های عضو بر جای می گذارد .این
سازمان در توصیه نامه دیگری که در  ۱۹۴۴تحت شماره  ۷۱به تصویب رسید ،بندهای مختلفی
را به اشتغال افراد دارای معلولیت اختصاص اختصاص داده است .بند نخستین این توصیه نامه
بــر لزوم آموزش و اســتخدام کارگران معلول قارغ از نوع معلولیت تاکید می ورزد و خواســتار
همکاری بین خدمات بهداشــتی برای معلولین و توانبخشی شغلی و خدمات کاریابی میشود.
(نباتی.)44-43 :1389 ،
توصیهنامه دیگری با عنوان تجدید تربیت آموزش حرفهایی معلولین با شــماره  ۹۹در جلسه
 ۳۸یعنی در  ۲۲ژوئن  1955میالدی به تصویب رســید .این توصیهنامه با اینکه از نظر شــکل
و محتوا الزام آور نیســت ،اما در اغلب کشــورها تاثیری همانند یک مقاولهنامه به جای گذاشت
و مطابق آن در صورتی که شــدت معلولیت در حدی باشــد که فرد نتواند به همراه اشخاص غیر
معلول تحت تعلیم قرار گیرد ،باید تدابیر و وسایل مخصوص اتخاذ گردد .برای توانبخشی شغلی
معلولیــن این توصیه نامــه تدابیر متنوعی را بیان می دارد که میتوان به این موارد اشــاره کرد :در
صورت امکان باید به اتفاق اشخاص غیر معلول و تحت شرایط متساوی انجام گیرد .در صورت
اقتضاء باید تدابیر مانند آموزشــگاه ها و مراكز تعلیمات و آموزشگاههای حرفهای شبانهروزی و
غیره انجام گیرد( .نک :بیگدلی.)1385 ،
مهم ترین و جامع ترین ســندی در ســازمان بین المللی کار که به منع تبعیض در استخدام
و اشــتغال اختصاص دارد  ،مقاوله نامه  1۱۱۱و توصیه نامه مکمل آن اســت .این مقاوله نامه در
ســال  ،۱۹۵۸به تصویب کنفرانس بین المللی کار رســید .این مقاوله نامه و توصیه نامه مکمل
آن ،کشــورهای عضو را متعهد به اعالم و پیگیری سیاســتهایی می داند که برای ترویج برابری
فرصتها در رابطه با اســتخدام و اشــتغال الزم اســت و برای این امر الزم است همکاری بین
ســازمان های کارگری و کارفرمایی و ســایر نهادها را ترویج دهد و قوانین و برنامه های آموشی
مناســب و راهنمایی شــغلی و خدمات کاریایی را بدون تبعیض ،اجرا نمایــد (عراقی،۱۳۹۱ ،
 .)۱۴۸تدوین توصیهنامه شــماره  ۹۹و نامگذاری ســال  ۱۹۸۱به عنوان سال جهانی معلوالن با
شعار معروف مشارکت کامل و برابری ،زمینه تدوین مقاوله نامه شماره  ۱۵۹و توصیه نامه شماره

1. Discrimination employment and occupation) convention, 1958 (No.111), ILO

 ۱۶۸را در سال  ۱۹۸۳قراهم ساخت .مقاولهنامه شماره  ۱۵۹راجع به بازتوانی و اشتغال معلوالن
یکی از مهمترین اســناد بینالمللی در رابطه با کار معلوالن میباشــد که از بیستم ژوئن ۱۹۸۵
قابل اجرا و مروج سیاســت توانبخشی معلولین است تا قادر به تامین امنیت و پیشرفت در شغل
مناسب باشند.

 .3 .1عهدنامه حقوق معلولین
در  ۱۳دســامبر  ۲۰۰۶مجمع عمومی ســازمان ملل عهدنامه حقوق معلولین را با یک پروتکل

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در حقوق ایران ،آمریکا و هند
خیراله پروین ،محمد شعیب عارفی

 .2 .1قطعنامه قواعد استاندارد بر پایه برابری فرصت ها برای افراد معلول
با عنایت به آمار رو به افزایش معلولین در جهان ،مجمع عمومی ســازمان ملل در  ۲۰دســامبر
 ،۱۹۹۳قطعنامه قواعد استاندارد بر پایه برابری فرصتها برای افراد معلول را به تصویب رسانید.
داشتن شغل و فرصت برابر توســط معلولین ،افزایش آگاهی مردم و معلولین از حقوق ،نیازها،
توانایی ها و استعدادهای بالقوه معلولین از اصول اولیه این قطعنامه است .بر این اساس دولتها
باید اطمینــان حاصل کنند که برنامهها و خدمات موجود برای معلولین به اطالع عموم مردم از
جمله معلولین برســد و اقدامات تبلیغی برای این کار به منظور ترویج پرایری حقوق و وظایف
معلولین و حذف موانع کامل مشارکت برابر به عمل آورند .این سند در بخش مربوط به افزایش
آگاهی ،ضمن اشاره بر نقش رسانهها برای ارائه تصویر مثبت از معلولین ،به تشویق شرکتهای
خصوصی به منظور گنجاندن مســائل مربوط به معلولین اشــاره میکند .از جمله مشکالتی که
افراد معلول در جامعه با آن روبرو هســتند ،عدم دسترسی به اماکن و وسایل حمل و نقل است.
بگونهای که آنها از اشــتغال دلســرد و مجبور به کارهایی میشوند که گاه خارج از استعدادشان
و مکفی نامناســب است .این سند ،در بند ششم ،دولت ها ،سازمان های کارگری و کارفرمایی
را به اطمینان از اســتخدام و ارتقاء سیاســتهای عادالنه ،شرایط استخدام نرخ دستمزد ،بهبود
محل کار و توانبخشی کارکنانی که بر اثر شغلشان دچار آسیب شدهاند ،فرا میخواند و در بین
تیم ،بر لزوم همکاری بین دولت ،ســازمانهای کارگری و کارفرمایی با ســازمانهای مربوط به
افــراد معلول در رابطه با ایجاد اقدامات مربوط به آموزش و فرصت شــغلی ،کار پاره وقت ،کار
اشتراکی ،خود اشتغالی و مراقبت از افراد معلول تاکید میکند.
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اختیاری به تصویب رســانید .این عهدنامه را میشــود مانیفیست افراد معلول نامید .تدوین این
معاهده یک نقطه عطف بزرگ در زمینه نگرانیهای معلولین در زمینه حقوق بشــر اســت .ماده
پنج این عهدنامه به مســئله برابری و عــدم تبعیض میپردازد که همانطــور که گفتیم از اصول
ضروری برای اشــتغال معلولین است .در این ماده دولتها موظف هستند که تمامی تبعیضات
به ســبب معلولیت را ممنــوع کنند و اقدامات قابل قبولی را برای ارتقــاء برابری و رفع تبعیض
انجام دهند .شایان ذکر است که عهدنامه مذکور نیز وجود تدابیر ویژه برای معلولین را به معنای
تبعیض علیه ســایرین تلقی نمیکند و آن را برای ایجاد برابری فرصت برای معلولین در جامعه
ضروری میداند(مرادزاده.)1395 ،

 .2تبعیض مثبت در اشتغال معلولین در کشورهای ایران ،آمریکا و هند

 .1 .2در نظام حقوقی ایران
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اولین بار در سال  1383در مجلس شورای
اســامی تصویب شد و قرار بود که حقوق معلولین به واســطه اجرای این قانون تامین شود .به
دلیل اینکه قانون مصوب به صورت طرح توسط نمایندگان ارائه شده و محلهای اعتباری آن نیز
تامین نشده بود ،اجرای آن چندان الزام و تکلیفی برای دولت نداشت و از سوی دیگر تمام وجوه
زندگی معلولین را در بر نگرفته بود .به علت اینکه این قانون اهداف مد نظر را برآورده نکرد ،نیاز
به بازنگری در آن اهمیتی دوچندان یافت .به همین دلیل در ســال  1394الیحه اصالحیه قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن از ســوی هیئت دولت به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند
 1394این قانون مصوب و تقدیم شورای نگهبان شد .شورای محترم نگهبان در فروردین 1395
اعالم نمود که مصوبه مجلس مورد تائید این شــورا نیســت که البته میتوان گفت همان الیحه
دارای نکات مثبتی برای معلوالن بود که در بررســی مجدد حذف شد .به هرحال الیحه اصالح
شــده ،البته با تغییراتی که شامل حذف برخی نکات مثبت و قابل اعتنا بود ،در آذرماه  1396در
مجلس تصویب شد .اكنون در زمینه حقوق معلوالن در کشور ،قانون حمایت از حقوق معلوالن
مصوب  1396قابل اشاره است که قانون جامع حمایت از معلوالن مصوب  1383را نسخ کرده
اســت .اولین نكته قابل ذكر مربوط به سطح بندی معلوالن در قانون است .سطح بندی معلوالن
برخالف جانبازان که درصد به درصد انجام میشود تنها در چهار سطح خفیف ،متوسط ،شدید
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و خیلی شــدید است .فقد عنوان افراد دارای معلولیت خیلی شــدید در تبصره  2ماده  5قانون
ً
مذكور مطمئنا به معنــی عدم برخورداری معلولین درجه خیلی شــدید از امتیازات این تبصره
نیست كه یكی از نواقص مهم این قانون است.
فصل پنجم این قانون اختصاص به اســتخدام و اشــتغال معلولین دارد .درباره این فصل از
قانون نكاتی چند قابل ذكر است .در قانون مذكور دولت در ماده  11موظف شده است در راستای
اشــتغال معلوالن تسهیالتی را از جمله اختصاص ســی درصد ( )% ۳۰از پستهای سازمانی
تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها ،شركتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و
افراد دارای معلولیت جسمی ،حركتی فراهم نماید؛ این درحالیست که در حال حاضر دنیا دنیای
دیجیتال است و پستهایی مانند تلفنچی در سازمانها وجود ندارد.
كارفرمایــان بخش غیردولتی كه افراد دارای معلولیت جویای كار را در مراكز كســب و كار
خود اســتخدام كنند ،در طول دوران اشــتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شــرایطی از كمك
هزینه ارتقای كارایی معلوالن استفاده خواهند كرد .در قانون مذكور منظور از فرد معلول جویای
كار ،فرد دارای معلولیتی اســت كه توانایی انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش های الزم برای
اشتغال را كســب نموده باشــد .همچنین مطابق ماده  15این قانون دولت مكلف است حداقل
ســه درصد ( )% ۳از مجوزهای اســتخدامی (رســمی ،پیمانی ،كارگری) دستگاههای دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات ،شركتهاو نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر
دستگاههایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می نمایند به افراد دارای معلولیت واجد شرایط
اختصاص دهد.
نظر به پیوند بســیار نزدیک فقر و معلولیت به دلیل موانع محیطی و علل مختلف از یکســو
و با توجه به بحران کروناویروس و مشــکالت متعدد اقتصادی و معیشــتی در روزگار حاضر از
ســوی دیگر که موجبات نقض حق بر حیات شایسته توام با کرامت انسانی افراد دارای معلولیت
را فراهم ســاخته اســت؛ حاکمیت قانون بیش از هر زمان دیگری الزم میآید چرا كه اجرای این
قانون معلق مانده اســت .طبق بند یک ماده  ۲۷قانون حمایــت از حقوق افراد دارای معلولیت،
دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل
و درآمد را به میزان حداقل دســتمزد ســاالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه ســنواتی
کشــور منظور کند .به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرســنگها فاصله دارد .این در
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حالی اســت که پیشنهاد قانون از طریق الیحه بوده و در نهایت توانسته است ،نظر شورای محترم
نگهبان را از حیث عدم مغایرت با شــرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین نماید.
با این حال بسیاری از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمیکنند .از سوی
دیگر حمایتهای مالی صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیســت که کارفرمایان
رغبت به استخدام معلوالن داشته باشــند .حداکثر پولی که سازمان بهزیستی میتواند برای یک
کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد  ۳۰فرد دارای
معلولیت را در کارگاه خود اســتخدام کند ســازمان بهزیســتی وام کارفرمایی را تنها برای  ۵نفر
پرداخت میکند و به ازای هر معلولی که ایجاد اشــتغال شود  ۵۰میلیون تومان پرداخت خواهد
شد.
در الیحه پیــش از تصویب ،دولت به جای با آزمون اســتخدامی بین خود معلولین عبارت
ً
راســا به صورت موردی و بدون آزمون اســتخدامی بود که در بررسی مجلس شورای اسالمی،
ً
عبارت راســا به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی از این تبصره حذف و عبارت با آزمون
اســتخدامی بین خود معلولین جایگزین شد .در طی ســالهای اخیر با توجه به معذوریتهای
قانونی ،استخدام دولتی به ندرت انجام میشود و اگر در کل استخدامهای کشور ،نگاهی جامع
بیندازیم ،درمییابیم که بســیاری از پســتهای تعریف شــده نیز دارای شرط صحت سالمت
جســمانیاند و معلولین نمیتوانند در آن مشاغل جذب شوند .یعنی واقعیت این است که از هر
ً
ده شغلی – پست تعریف شده  -که آگهی استخدام برای آن منتشر میشود تقریبا در نه ( )9مورد،
1
شرط سالمت جسمانی را برای استخدام ضروری میدانند.
ً
 .1استنباط قواعد از رویه قضایی دیوان عدالت اداری خصوصا هیأت عمومی این مرجع ،استنباط تفسیر مورد قبول
قضــات از ماده  7قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و جمع میان بنــد (ز) ماده  42قانون مدیریت خدمات
کشــوری با ســازوکارهای مندرج در قانون جامع و خاص حمایت از معلوالن است .هیأت عمومی در خصوص
آگهی اســتخدامی وزارت آموزش وپرورش و تکلیف این دســتگاه به تخصیص ســهمیه  3درصدی به معلوالن
ابتدا رأی وحدت رویه شــماره  24-25مورخ  1391/01/28را صادر میکند ،ســپس در دادنامه شــماره 224-
 225مورخ  1391/04/26ر اســتدالل بهکار رفته در رأی قبلی تأکید میکند و در تاریخ  1393/01/25با صدور
رأی اصالحی در خصوص دادنامه شــماره  24-25طریق برگزاری آزمون استخدامی معلوالن را روشن میسازد؛
طریقی که در عمل توســط دولت رعایت نمیگردد .با اســتناد به رای هیأت عمومی استنباط میشود که در شرایط
کنونی میتوان به ماده  7قانون جامع اســتناد نمود و تفاســیر تبعیضآمیز در بخشنامهها نباید مانع حق استخدامی
معلوالن شود( .نک :پروین و حسنآبادی)1398 ،
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 .2 .2در نظام حقوقی آمریکا
در این کشــور قوانین تبعیضآمیز بر علیه معلولین گهگاهی به تصویب میرســید .در واقع این
ً
قوانین نه برای محافظت از این شــهروندان بلکه به قصد محافظت از بقیه اقشار جامعه و بعضا
جدا کردن افراد ناتوان از سایرین وضع میشدند .این قوانین تبعیضآمیز در بسیاری از ایالتهای
آمریکا به مرحله اجرا در آمدند .بعضی از این قوانین حتی تا اواخر سال  ۱۹۷۵م .نیز وجود داشته
ً
و اعمال میشــدند .مثال یکی از این قوانین حضور اشخاص معلول را در جامعه و در مالء عام
منــع میکرد و این افراد را بیمار ،لنگ ،ناقص ،کج و معوج و کریه المنظر معرفی میکرد .حتی
در ســال  ۱۹۷۲در کنفرانس ترافیک خطوط هوایی که در آن گروهی از شرکتهای هواپیمایی
خصوصی نیز شرکت داشتند قاعدهای برقرار شد که به موجب آن اشخاص بد شکل یا کسانی که
مشخصههای نامطبوع و ناخوشایندی دارند و برای دیگر مسافران انزجارآمیز هستند حق ندارند
با مسافران عادی همسفر شوند ( .)Acemoglu and Joshua, 2001: 220واضح است که اعمال
سیاســتهایی از این قبیل مانع از تالش معلولین برای تأمین مســاوات در محل کار میشد .با
اعتراض جنبشهای مدنی تصویب چنین قوانینی متوقف گشت و کم کم جای خود را به قوانین
منع تبعیض داد .برای نمونه قانون اساسی این کشور بر مفهوم مساوات شهروندان صحه گذاشته
و بر مفهوم حمایت یکســان و مساوی تأکید نموده اســت .در چهاردهمین اصالحیه این قانون
آمده اســت« :هیچ ایالتی در چارچوب و قلمروی حوزه قضاییاش نباید حمایت مساوی از این
قوانین را در مورد کســی منکر شــود .قانون دیگری که در ایاالت متحده بر منع تبعیض داللت
دارد قانون توانبخشی مصوب سال  ۱۹۷۳است .این قانون تبعیضی را که نسبت به معلولین و از
جانب آژانسها و مؤسســات فدرال و سایر دریافتکنندگان کمک مالی فدرال اعمال میشود را
منع مینماید .اشكال و انواع تبعیضی که بوسیله این قانون منع شدهاند عبارتند از تبعیض شغلی،
آموزشی ،دسترسی به ساختمانها ،بهداشت ،رفاه و خدمات اجتماعی و همچنین دادگاهها بیان
نمودهاند که اشخاصی خصوصی میتوانند به موجب این قانون در مقابل کارفرمایان و یا در برابر
اســتفاده کنندگان از بودجه فدرال که مرتکب تخلف شدهاند داد خواست ارائه دهند و خواهانی
که به اثبات برســاند کارفرما از روی عمد مرتکب تبعیض شــده و قانــون مذکور را مورد نقض
قرار داده است میتواند درخواست جبران خســارت نماید (Acemoglu and Joshua, 2001:
 .)229بنابراین دامنه تبعیضهایی که در قانون توانبخشــی به آنها اشاره شده گسترده بوده و حتی
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عدم ایجاد امکان دسترســی معلولین به ساختمانها و ادارات هم نوعی تبعیض نسبت به ایشان
تلقی میشود .البته باید توجه داشت در هر موردی که بنظر میرسد تبعیضی اعمال شده ،کارگر
معلول یا بطور کلی شاکی باید عمد بودن این عمل را به اثبات برساند اما زمانی که بحث بر سر
ً
تصویب قانون آمریکاییهای دارای معلولیت (  ) ADAدر آمریکا مطرح شــد ،دولت شدید از
آن حمایت نمود زیرا شــورای ملی معلولین اظهار داشــت که هزینههای جاری به منظور منافع
و برنامههای مربوط به ناتوانی از مرز  60میلیارد دالر در ســال تجاوز میکنند و محرومساختن
میلیونهــا معلول کــه میخواهند کار کنند برای جامعه در هر ســال میلیاردهــا دالر هزینه بر
میدارد ،که این هزینه ناشــی از پشتیبانی عالی آنان و معافیتشان از پرداخت مالیات میباشد.
در واقع باید گفت که تبعیض ،تالشهای دولت را در مورد توانبخشــی و آموزش حرفهای افراد
معلول تضعیف مینماید .دولت ایاالت متحده ساالنه میلیونها دالر برای برنامههای مربوط به
معلولین هزینه مینماید اما در نهایت این افراد در ورود به بازار کار با تبعیض مواجه میشــوند.
قانون مذکور در ســال  ۱۹۹۰تصویب شــد .کنگره این کشــور به هنگام تصویب قانون فوق در
مقدمه آن بیان نمود(:)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 94
 .1از لحاظ تاریخی ،جامعه گرایش به جداســازی و مجزا ســاختن افراد معلول (علی رغم
برخی پیشــرفتهایی که حاصل نمودهاند) دارد .چنین نمونههایی از تبعیض علیه افراد
معلول ،به تدریج به معضالتی جدی و فراگیر تبدیل میگردد.
 .۲تبعیض علیه افراد ناتوان در زمینههایی همچون اســتخدام و آموزش و پرورش ،حمل و
نقل ،ارتباطات ،تفریح و ســرگرمی ،خدمات بهداشتی ،حق رأی و دستیابی به خدمات
عمومی همچنان ادامه دارد.
 .۳بر خالف افرادی که تبعیض بر اســاس نژاد ،رنگ ،جنس ،منشأ اصلی ،مذهب یا سن را
تجربه کردهاند ،افراد دچار تبعیض بر مبنای معلولیت ،هیچ مرجع قانونی برای رسیدگی
جهت رفع چنین تبعیضی ندارند.
 .4افراد دارای ناتوانی بطور مداوم با اشــکال گوناگون تبعیــض از جمله محرویت عمدی
روبرو هستند.
 .5دادههای آماری به سرشــماریهای علی و بررســیهای دیگر نشان داده است که افراد
معلول به عنوان یک گــروه ،از جایگاه پایینتری در اجتماع مــا برخوردارند و از لحاظ

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در حقوق ایران ،آمریکا و هند
خیراله پروین ،محمد شعیب عارفی

اجتماعی ،شغلی ،اقتصادی و آموزشی وضع به شدت نامساعدی دارند.
 -6افراد معلول ،اقلیت منزوی و جدایی هســتند که به خاطر ویژگیهایی که خارج از اراده
ً
این افراد اســت و ناشی از تصورات کلیشهای است و واقعا معرف توانایی این افراد برای
شرکت در جامعه و کمک به آنها نیست و با ممنوعیتها و محدودیتها روبرو شدهاند
و در طــول تاریخ در معرض رفتار نابرابر عمدی قــرار گرفتهاند و در جامعه ما از لحاظ
موقعیت سیاسی هیچ قدرتی نداشتهاند.
الزم به ذکر است که قانونگذار در اصالحیه قانون فوق الذکر در سپتامبر  ،۲۰۰۸با
حذف این بند بیان میکند که به اهداف مناســب و شایسته کشور در مورد افراد معلول،
اطمینان از برابری فرصت ،زندگی مســتقل و خودکفایی اقتصادی برای این افراد است.
همچنین بر اســاس این اصالحیه ( ،)ADAکنگره این نکته را تشــخیص داده است که
معلولیتهای جسمی و روانی به هیچ عنوان نمیتوانند حقوق فرد را برای مشارکت کامل
در کلیه جنبههای فعالیت اجتماعی از بین ببرد .اما این نکته را نیز خاطر نشــان ســاخته
اســت که افراد دارای معلولیتهای جســمی و روانی اغلب به دلیل تعصب ،طرز تفکر
منســوخ شده یا قصور در از میان برداشــتن موانع اجتماعی و سازمانی ،اغلب از انجام
چنین کارهایی منع میشــوند .ایــن قانون به بیان این مطلب میپردازد که طی ســالیان
متمادی ،برخی از احکام صادره از سوی دیوان عالی و دادگاههای بدوی از وسعت دامنه
حمایتی که انتظار میرفت از ســوی قانون آمریکاییهای دارای معلولیت اعمال شــود
کاســته و بدین ترتیــب حمایت از افرادی را که کنگره در صــدد حمایت از آنان بوده ،از
میان برده است.
 .7اســتمرار تبعیض و تعصبات ناعادالنه ،افراد ناتوان را از فرصت رقابت بر مبنای یکسان و
دنبالکردن آن فرصتها که جامعه آزاد ما به آنها شهرت دارد را از افراد معلول میگیرد و
ایاالت متحده میلیونها دالر صرف مخارج غیر ضروری میکند که این هزینهها ناشــی
از وابستگی این افراد و عدم امکان بهرهوری ایشان است (.)Brutus et al, 1998: 529
قانونگذار در ادامه هدف مهم این قانون را موارد ذیل میداند:
 ایجاد یک اصالح على جامع و شفاف برای حذف تبعیض در مورد افراد معلول، -ایجاد استانداردهای قابل اجرا ،منطقی ،مؤثر و شفاف متوجه تبعیض در مورد افراد معلول،
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 اطمینان از اینکه دولت فدرال در اجرای استانداردهایی که در این قانون به نفع افراد معلولمشخص شده ،نقش اساسی را بازی میکند .بنابر این قانون  ADAو اصال به آن جهت
پاسخگویی به ســوانح معمولی به منظور ایجاد فرصتهای یکسان برای افراد ناتوان به
تصویب رسید.
این قانون در بخش اســتخدام ،بحث تبعیض ،به عنوان یک قاعده کلی مقرر می دارد  :هیچ
واحد تحت پوششــی نباید در مورد فرد واجد شرایط و منظور فرد معلول بر اساس معلولیت وی
در فرآیند استخدام که شامل تقاضای شعل ،استخدام ،ارتقاء ،یا اخراج کارگران و جبران خسارت
کارگران ،آموزش کار و مفاد و شــرایط و امتیازات دیگر استخدام اســت ،تبعیض قائل شود .در
تفسیر اصطالح تبعیض بر اساس معلولیت در بند فوق آمده است که تبعیض قائل شدن در مورد
فرد بر اساس معلولیت ،در حوزه اشتغال عبارت است از:
 .1محدود کردن ،تفکیک یا هرگونه جداسازی متقاضیان شغل یا کارگران به طریقی که دارای
آثاری مضر بر وضعیت یا فرصتهای افراد معلول باشد.
 .٢وارد شدن در قراردادها یا ترتیبات تجاری که دارای اثر تبعیضآمیز بر علیه افراد معلول باشد.
 .۳اعمــال رویهها یا معیارهــای اجرایی و اداری که منجر به اعمــال تبعیض بر ضد افراد
معلول گردد.
 .4محرومکردن یا خودداری کردن از ارئه مشاغل برابر به افراد معلول به خاطر معلولیتشان.
 .5عدم مناسبســازی منطقی با محدویتهای ذهنی یا جمعی فرد معلول مگر اینکه این
واحد تحت پوشش ثابت کند که مناسبسازی ،ضرری ناروا و بیموردی برای عملکرد
تجاری چنین واحد تحت پوششی دارد.
 .6اســتفاده از اســتانداردها ،معیارها یا روشهای مدیریت که منجر بــه غربال کردن افراد
معلول از کارگاهها میشود.
 .۷اعمال معیارهای صالحیت ،آزمایشات استخدامی با دیگر مالکهای انتخاب یک شغل
به منظور اندازهگیری میزان ناتوانیهای یک متقاضی شــغل مگر اینکه استاندارد ،تست
ویا مالک انتخابی دیگر که توســط نهاد تحت پوشش به کار میرود ،بر اساس ضرورت
شــغلی باشــد .همچنین قانون فوق کارفرمایان و آژانسها و مؤسســات اســتخدامی،
ســازمانهای کار و کمیتههای مدیریت وابســته به کار چه در بخش خصوصی و چه در
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ســطح دولتهای محلی و ایالتی را از تبعیض بر اســاس معلولیت باز میدارد .از زمان
الزماالجراشــدن این قانون در ژوئیه ســال  ADA ،۱۹۹۲کارفرمایان بخش خصوصی
را که  ۲۵نفر یا بیشــتر کارگر داشــتهاند ،تحت پوشــش قرار میدهد .همچنین تمامی
کارفرمایان دولتهای محلی و ایالتی ،صرفنظر از تعداد کارگرانشان مشمول این قانون
قرار میگیرند(.)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 96
ســئوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا قانون  ADAتبعیض بر علیه معلولین
را تحت هر شرایطی منع میکند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا در این زمینه استثنائی وجود دارد؟ در
جواب به این ســؤال باید گفته شود که در این زمینه استثنائی وجود دارد و آن زمانی است که فرد
معلول سبب تهدیدی مستقیم بر ســامتی یا ایمنی دیگر کارگران باشد .به موجب قانون ADA
تهدید مســتقیم به عنوان «خطری عمده بر ســامتی با ایمنی دیگران که با مناسبسازی منطقی
قابل رفع نیســت ،تعریف میشود» .البته تعیین و مشخص نمودن این که آیا فرد تهدیدی مستقیم
بر ایمنی یا سالمتی دیگران هست یا خیر امری نیست که بتوان آن را عمومیت داد تا بتوان بصورت
کلیشهای و از قبل مشخص نسبت به یک نوع معلولیت خاص اعمال نمود ،بلکه مشخص کردن
وضعیت باید بر اساس ارزیابی وضعیت فرد و خطری که به وجود می آورد آنهم بر پایه قضاوت و
داوری عادالنه و بر اساس اطالعات علمی موجود و سایر مدارک عینی باشد(Gostin & Burris
.)& Lazzarini, 1999: 121
در این زمینه بنظر میرســد که باید فهرســتی از بیماریها و عواملی که سبب ایجاد خطر و
تهدید بر ایمنی و با ســامتی دیگران میشوند تهیه شــود .مبتالیان به بیماریهایی نظیر دیابت،
سل ،سرع ،بیماریهای قلبی عروقی ،عقبماندگی ذهنی ،نابینایی ،ناشنوایی ،چاقی و همچنین
معتادیــن به مواد مخدر و الكل تحت حمایت قانون مذکور قرار دارند و در برابر تبعیض حمایت
میشــوند .نیز بنظر میکه در این رایطه وضعیت به این صورت باشــد که اگر اشــخاص معلول
به ســبب بروز خطر ،آســیب ،یا تهدیدی عمده بر ســامتی یا ایمنی دیگر کارگران گردند و این
وضعیت با انطباق یا سازگاری معقوالنه قابل رفع نباشد کارفرما میتواند شخص ناتوان را اخراج
ً
نماید و با این که اصوال از پذیرش وی خودداری نماید بدون این که عمل وی تبعیضی نســبت به
فرد معلول محسوب شود(.)Gostin & Burris & Lazzarini, 1999: 122
قوانین مربوط به تبعیض مثبت در ایاالت متحده به انواع مختلف تبعیض مربوط به فرصتهای
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شــغلی پرداخته اســت .این قوانین برای کمک به همه افراد واجد شرایط برای داشتن فرصتهای
عادالنه در بازار کار بدون در نظر گرفتن نژاد ،عقاید ،سن ،ناتوانی و جنسیت تصویب شده است.
قانون مربوط به تبعیض مثبت در ایاالت متحده حتی قبل از استفاده از این اصطالح به طور رسمی
اجرا شده بود .در سال  1941میالدی رئیس جمهور وقت روزولت دستوری را به نام فرمان اجرائی
 8802امضا كرد كه حاوی بندهایی اســت كه تبعیض در اشــتغال بر اساس رنگ ،نژاد ،عقاید یا
ملیت را ممنوع میکند .اصطالح «تبعیض مثبت» اولین بار در مارس  1961به کار رفت ،هنگامی
که رئیس جمهور وقت جان .اف .کندی فرمان اجرایی  10925را امضا کرد که کمیسیون ریاست
جمهوری در زمینه فرصتهای برابر اشتغال را تشکیل داد .این کمیسیون قرار بود شیوه های اشتغال
دولــت و آژانسهای پیمانــکاری ایاالت متحده را مورد مطالعه قرار دهد .ســپس موظف بود که
هرگونه تبعیض مثبت را که برای اصالح شــیوههای اشــتغال تبعیض آمیز موجود مورد نیاز است،
پیشنهاد کند (.)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 153
تبعیض مثبت در مورد اشــتغال برای افراد معلول در بندهای  501و  503قانون توانبخشــی
 1973بیان شــده اســت که مربوط به هرگونه تبعیض نســبت به افراد دارای معلولیتی است که
متقاضی اشــتغال هســتند .بخش  501مســتلزم تبعیض مثبت و عدم تبعیض در اشتغال توسط
آژانسهای فدرال قوه مجریه اســت و بند  503نیاز به تبعیض مثبت و منع تبعیض را در بر دارد:
تبعیض در اشــتغال توســط پیمانکاران دولت فدرال و پیمانکاران فرعی بــا مبلغ قرارداد بیش از
 10،000دالر .در بخش  501قانون توانبخشــی سال  ،1973سازمانهای دولتی فدرال موظفند
تبعیض را به دلیل ناتوانی در اشتغال فدرال منع کنند و برای افراد معلول تبعیض مثبت انجام دهند
(.)Dutta et al, 2008: 330
کارفرمایان همچنین موظفند «اسکان معقول» را برای متقاضیان و کارمندان دارای معلولیت
فراهــم کننــد ،مگر اینکه این امر باعث ایجاد ســختیهای ناخواســته برای کارفرمایان شــود.
دســتورالعملهایی در زمینه اسکان مناسب و پیشــنهادات مربوط به تغییر محیط وجود دارد از
قبیل بازسازی شرایط کار ،تغییر کاربری مجدد کار ،اصالح برنامههای کاری ،تنظیم امتحانات،
تهیــه خواننده یا مترجم و دســتیابی به آن یا امکاناتی از جمله اســتفاده از فناوری تطبیقی(دفتر
برنامههــای انطباق قراردادهای فدرال )2002 ،تا محیط کار را برای کاربرانی که دارای معلولیت
هســتند متناســب نمایند .در بند  505راه حلهای درمانی و حق الزحمه وكیل پس از نقض بند
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 501فراهم شده اســت .در صورت تخلف از بند  ،501دادگاه میتواند هزینههای هر نوع محل
اقامت الزم در محل كار ،در دســترس بودن گزینههای جایگزین یا سایر امكانات مناسب را در
نظر بگیرد .دســتیابی به یک راه حل عادالنه و مناســب و همچنین حــق وکالت معقول به عنوان
بخشی از هزینه نیز شامل این امر است .در بخش  ،503بر اجرای تبعیض مثبت برای پیمانكاران
و پیمانكاران دولت فدرال با قراردادهای بیش از  10،000دالر تأكید شــده اســت .کارفرمایان
همچنین موظفند ســاالنه برنامههای تبعیض مثبت ارائه دهند که تضمینها ،رویهها و تعهدات
کافی در ارائه خدمات استخدام ،فراگیری و پیشرفت مناسب برای افراد دارای معلولیت را که توسط
مأمــوران فدرال تبعیض مثبت مورد نظارت قرار مــی گیرند .بخش  503همچنین مجازاتهایی
را که ممکن اســت کارفرمایان به دلیل تخلف با آن روبرو شوند ،توصیف کرده است .مطابق این
بند عدم رعایت مقررات عدم تبعیض یا تبعیض مثبت ،نقض قرارداد است .تخلف ممکن است
منجر به فسخ یا تعلیق در کل یا بخشی از قرارداد کار شود.
قانون توانبخشــی  1973در  1974و  1976اصالح شد که خدمات توانبخشی را طبق قانون
 1973مجاز اعالم کرد .در ســال  ،1978این قانون در اصالحات توانبخشی ،خدمات جامع و
ناتوانی در رشــد ،با تأکید بر افراد دارای ناتوانی شــدید تمدید شد .این امر منجر به ایجاد برنامه
های مستقل توانبخشی زندگی برای معلوالنی که پتانسیل کاری ندارند شد .در اصالحات قانون
توانبخشــی مصوب سال  ،1984آژانسهای توانبخشی ایالتی ملزم به داشتن یک برنامه کمک به
مشــتری شدند و در ســال  ،1986اصالحات در این قانون ،آژانسها را به ارائه خدمات اشتغال
پشتیبانی شده برای افراد دارای معلولیت شدید موظف ساخت .در سال  ،1998قانون توانبخشی
دوباره اصالح و در قانون سرمایهگذاری نیروی کار گنجانیده شد (.)Dutta et al, 2008: 333
سایر احکام اجرایی از قبیل دستورالعمل اجرایی  13078بر حمایت از تبعیض مثبت و عدم
تبعیض در اشــتغال برای افراد معلول و افزایش اشتغال بزرگساالن با معلولیت تأکید کردهاند که
یک سیاست ملی هماهنگ و پرخاشگرانه ایجاد کرده تا بزرگساالن دارای معلولیت شاغل شوند.
دستورالعمل اجرایی  13163تحت عنوان افزایش فرصت برای افراد معلول برای اشتغال در دولت
فدرال ،فرصتی را برای افراد دارای معلولیت در همه سطوح و مشاغل دولت فدرال فراهم میکند.
دســتورالعمل اجرایی  ،13164آژانسهای فدرال را به ایجاد روشی برای تسهیالت مسکن برای
افراد معلول موظف کرده اســت .آژانسها باید برنامهها و هرگونه اصالحات خود را به کمیسیون
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فرصت شغلی برابر ارائه دهند .ســرانجام دستورالعمل  ،13217گزینههای مبتنی بر افراد معلول
در جامعه را ترویج میکند ،از جمله کمک به اینکه همه آمریکاییها بتوانند در نزدیکی خانواده
و دوســتان خود سکنی گزینند و در عین حال زندگی مستقلتری داشته باشند ،به اشتغال و تولید
مشغول شوند و در زندگی و در جامعه شرکت کنند(.)Dutta et al, 2008: 331
اگر افراد معتقد باشــند کــه از طرف پیمانکاران فدرال یا پیمانــکاران جزء مورد تبعیض قرار
گرفتهاند ،ممکن است شکایاتی را مطرح کنند .همچنین شکایات ممکن است توسط سازمان یا
از طرف افراد آســیب دیده ظرف  180روز از تاریخ ادعای تبعیض شــکایت مطرح شود؛ اگرچه
زمان تشــکیل پرونده میتواند به یک دلیل قانعکننده تمدید شود .قانون کمک به تجدید ساختار
«جانبازان دوره ویتنام  ،1»1974اصالح شــد تا جلوی تبعیض را بگیرد و نیاز به تبعیض مثبت در
کلیه امور پرســنلی برای جانبازان دارای معلولیت از جنگ ویتنام ،یعنی برای هر جانبازی که در
طول جنگ یا در آن خدمت کرده اســت ،لحاظ شود .هدف سیاست قانون مذکور این است که
«حداکثر فرصتهای شغلی و پیشرفت شغلی در دولت فدرال را برای جانبازان معلول و برخی از
جانبازان دوره ویتنام و دوران پس از ویتنام که برای چنین شــغل و پیشرفتی شایسته هستند تعیین
میکند .قانون اصالح خدمات ملکی 21978مســتلزم برخورداری «منصفانه و عادالنه» در همه
ابعاد مدیریت پرســنل و کارمندان بدون توجه به وابستگی سیاسی ،نژاد ،رنگ ،مذهب ،اصلیت،
جنس ،وضعیت تأهل ،سن یا وضعیت معلولیت است (.)Welch and Palames, 1995
 .3 .2در نظام حقوقی هند
حق اشــتغال طبق قانون اساســی هند با توجه به مقررات مربوط به بخش ســوم و چهارم قانون
اساسی و به ویژه موارد زیر قابل توجه است:
 برابری در برابر قانون و حمایت برابر از قوانین در داخل هند (ماده .)14 هــر دو عبارت «برابری در پیشــگاه قانون» و «حمایت برابر قانــون» در اعالمیه جهانیحقوق بشر استفاده شده است (ماده .)7
 برابری فرصت در امور اشتغال عمومی (ماده .)161. Vietnam Era Veterans” Readjustment Assistance Act of 1974
2. The Civil Service Reform Act of 1978

 حقوق و دستمزد زندگی و غیره برای کارگران (ماده .)43 دولــت باید حق مــردم را در محدوده ظرفیت اقتصادی و توســعه ،حــق کار ،آموزش وکمکهای عمومی در موارد خاص تضمین کند.
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مهمترین قانون در نظام حقوقی هند در مورد تبعیض مثبت و اشتغال معلوالن ،قانون حق اشتغال
معلولین (حمایت از حقوق برابر و مشــارکت کامل از فرصت برابر)  1995اســت .این قانون برای
توانمندسازی افراد معلول برای استفاده از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود بر شمرده است:

الف) بخش  32از فصل پنجم مقرر می دارد كه دولت موظف اســت پســتهای مناسب
را در مؤسســات كه میتواند برای معلوالن محفوظ بماند شناســایی كند و همچنین در
فواصل دورهای فهرست پستهای شناسایی شده برای به روزرسانی آن را بررسی كند.
ب) تمدیــد رزرو  ٪3به نفع افراد معلول که  ٪1آنها برای افرادی که از نابینایی یا کم بینایی،
ضعف شنوایی ،ناتوانی حرکتی یا فلج مغزی رنج میبرند ،در کلیه پستهای مناسب در
هر موسسه متعلق به دولت(مرکزی و ایالتی) و مقامات محلی (بخش )33؛
استخدام بعد منتقل میشود؛
ســال
پ) در بند  36نیز رزرو پســتهای خالی غیرمترقبه به
ِ
ِ
اگر در آن ســال شخص دارای معلولیت در این پست موجود نباشد ،کارفرما می بایست
با شخص دیگری غیر از معلول ،جای خالی را پر کند (.)ILO, 2003
ت) رزرو پست خالی به همراه مزایای شغلی در طرحهای کاهش فقر (بند .)40
ج) فراهم آوردن مشوقهایی برای کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی برای اطمینان
از حداقل  ٪5نیروی کار آنها از معلولین (بخش .)41
چ) فراهم كردن كمكها و وسایل كمك به وسایل نقلیه مناسب معلوالن توسط دولت(بخش
.)42
خ) طرح تخصیص ترجیحی زمین با نرخ های دســتوری به افــراد دارای معلولیت برای راه
اندازی مشاغل ،کارخانهها و غیره (بخش )43؛
ح) ارائه ویژگیهای دسترســی در جادهها برای فعال کردن حرکت آزاد افراد دارای معلولیت
(بخش .)45
د) فراهم ساختن محیطی در دسترس و قابل استفاده توسط افراد معلول (بخش .)46
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حمایت از حقوق اقتصادی افراد معلول یه تصویب رسیده است .این قانون استراتژیهای زیر را برای

24

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

ذ) حمایت از خدمات کارمند در سازمان دولتی که در طی خدمت دچار ناتوانی و معلولیت
میشود (بند .))i( 47
ر) عدم تبعیض در موضوع ارتقاء به دلیل معلولیت (بخش ( 47ب)).
در بخش  47مقرر شــده است كه هیچ مؤسســهای نباید كارمندی كه در حین خدمت خود
معلول میشــود را از کار برکنار کند .در دعوای کنال ســینگ در برابر اتحادیه هند و انر ،1دادگاه
این مســئله را در نظر گرفت که آیا خدمات کارمندی که در طی خدمت دچار معلولیت میشود
میتواند با توجه به چنین ناتوانی همچنان مثل ســابق ارائه شود .شاکی کارمند حراستی با سابقه
کار  17سال در دفتر خدمات ویژه اتحادیه هند بود که به علت جراحتی که در حین انجام وظیفه
ایجاد شــده بود دچار قطع عضو میشــود .هیأت پزشــکی وی را ناتوان دائمی اعالم کرده بود،
بنابراین شــاکی از خدمت اخراج شده بود .دادخواســت وی در دیوان عالی کشور در به چالش
کشــیدن اقدام دولت و درخواست کمک برای انجام شــغل جایگزینی که وی میتوانست انجام
دهد ،توســط دیوان عالی کشــور تایید شــد .دادگاه تجدیدنظر حکم داد که شاکی میتواند به
پستهای شغلی دیگری با همان مقیاس پرداختی و مزایای خدمت منتقل شود و در صورت عدم
امکان ،تا زمانی که پستی مناسب در دسترس نباشد میتواند در پستی فوق العاده مشغول به کار
شود (.)Baylies, 2002: 230
دنیای متغیر کار برای افراد دارای معلولیت ،هم فرصتهای جدید و هم چالشهای جدیدی
را ارائه می دهد .جنبش حقوق بشــر در هند جســورانه و قاطعانه توجه سیاســتگذاران را از ارائه
خدمات خیرخواهانه به حمایت جدی از حقوق اساســی خــود برای عزت و احترام جلب کرده
است .در رویکرد جدید ،افراد دارای معلولیت به عنوان افرادی با طیف وسیعی از تواناییها دیده
می شــوند و هر یک از آنها توانایی دارند تا از پتانسیلها و اســتعدادهای خود استفاده کنند .در
کشــوری مانند هند تعداد معلولین بسیار زیاد است ،مشــکالت آنها بسیار پیچیده است ،منابع
موجود آنچنان نادرســت و نگرشهای اجتماعی بســیار مضر هســتند؛ فقط قانون است که در
نهایت میتواند یک تغییر اساسی را با روشی یکنواخت ایجاد کند .دولت هند اقدامات زیادی را
برای اطمینان از مزایای مربوط به معلولین به دنبال اشتغال از طریق سهمیه رزرو و همچنین ارائه

1. Kunal Singh v. Union of India and Anr
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خدمات و امکانات به معلولین شــاغل در نظر گرفته است ( .)Bradley et al, 2004: 249دولت
هند  ٪3جای خالی را در برابر پســتهای مشخص شــده در گروه "الف" و گروه "ب" برای افراد
معلول در وزارتخانههای دولت مرکزی ،شــرکتهای عمومی و بانکها حفظ کرده است .قانون
معلولین (فرصتهای برابر ،حمایت از حقوق و مشــارکت کامل) مصوب  1995تصریح کرده
اســت که دولت و مقامات محلی باید در حدود ظرفیت اقتصادی و توســعه خود ،مشوقهایی
را بــرای کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه خصوصی فراهم کنند تا اطمینان حاصل شــود که
حداقل پنج درصد از نیروی کار آنها از معلولین تشکیل شده است.
هدف قانون معلولین ،تضمین امنیت شــغلی معلوالن و در نتیجه توانمندســازی آنها است.
هر سازمان /ادارهای برای انتخاب کارمندان از معیارهای خاصی پیروی میکند .دولت هند ٪3
جای خالی را در برابر پســتهای مشخص شده در گروه "الف" ،گروه "ب" ،گروه "ج" و گروه "د"
برای افراد معلول در وزارتخانههای دولت مرکزی و ادارات عمومی ،شرکتهای سرمایهگذاری و
بانکهای بخش عمومی/شرکتهای بیمه حفظ کرده است .افراد دارای معلولیت که از این طرح
بهرهمند میشوند شامل نابینایان ،ناشنواها و افراد معلول ارتوپدی هستند که دارای  ٪1رزرو برای
هر گروه هستند (.)Bradley et al, 2004: 252
هیچ قانونی بــرای تبعیض افراد معلول در زمینه اشــتغال وجود ندارد .بــا این حال ،قوانین
استخدامی حاوی معیارهای پزشکی است که توسط یک نامزد موفق در انتخاب یک پست معین
باید رعایت شــود که مانع از اشــتغال افراد معلول در موارد مختلف میشود .از آنجا که ممکن
اســت ناتوانی در راه عملکرد معلوالن به وجود آید ،گاهی اوقات ممکن اســت همین امر به سد
عملکرد تبدیل شــود .بیش از  ٪90از کارمندان معلول بیش از  5ســال در حرفههای مربوطه در
حال خدمت هستند .حتی  ٪29دارای بیش از  20سال سابقه خدمت هستند .سیاست ملی برای
معلولیت حاوی این پیام است که افراد دارای معلولیت انسان هستند .معلولیت یک منبع انسانی
با ارزش برای کشــور اســت و باید محیطی ایجاد کرد که برای آنها فرصتهای برابر ،حمایت از
حقوق آنها و مشــارکت کامل در جامعه فراهم کند .با این حال گزارش کارگروه توانمندســازی
معلولین برای برنامه پنج ساله یازدهم( 2012-2007 ،تشکیل شده توسط کمیسیون برنامهریزی
دولت هند) به وضوح نشان می دهد که علیرغم اقدامات گستردهای که برای توانبخشی حرفهای
افراد معلول و تصویب قانون افراد معلول انجام شــده اســت ،به ســختی تاکنون بخش کوچکی
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از جمعیت از آن بهرهمند شــدهاند .بنابراین شکاف وســیعی از دیدگاه تقاضا و عرضه باقی مانده
است .در دوره برنامه پنج ســاله یازدهم برای رفع این شکاف باید تالشهای الزم صورت گیرد.
عالوه بر این مشــخص شد که در اجرای ســهمیه رزرو  ٪3موانعی وجود دارد .متداول ترین این
موارد (:)Bradley et al, 2004: 270
الف) نگرش تبعیض آمیز جامعه
ب) نگرش پدرساالرنه جامعه
ج) بیسوادی
د) عدم آگاهی اجتماعی
ه) عدم قدرت سیاسی و اداری است.
هم در زمینه آموزش دولتی و هم در زمینه اشــتغال و هم در برنامههای رفع فقر ســهمیه سه
درصدی برای افراد معلول وجود دارد .هیچ سهمیه جدا از  ٪3فوق الذکر برای زنان معلول وجود
ندارد .به این ترتیب ،هدف از رزرو  3درصد جنبه جنســیتی ندارد .دیوان عالی کشــور همچنین
تصریح كرده است كه افراد دارای معلولیت طبقه خاصی را تشکیل میدهند و انجام هرگونه رزرو
بیشــتر بر اساس كاســت ،عقیده یا مذهب ایجاد نمیشود .جنبش معلولیت در هند طی دو دهه
گذشــته حمایت گســتردهای را از معلوالن انجام داده است و بیش از هر چیز فعالیتها در مورد
احترام به حقوق این قشر و تقاضا برای برخورداری همگان از شهروندی برابر بوده است .دولت
هند سه قانون بنیادین را برای افراد معلول تصویب کرده است:
( )1قانون افــراد معلول (فرصتهای برابر ،حمایت از حقوق و مشــارکت کامل) مصوب
 1995که شــامل آموزش ،اشــتغال ،ایجاد محیط بدون موانع ،امنیت اجتماعی و غیره
میشود.
( )2اعتمــاد ملی بهزیســتی افــراد مبتال به اوتیســم ،فلج مغــزی ،عقبماندگی ذهنی و
معلولیتهای چندگانه مصوب  1999که دارای مقرراتی برای سرپرســتی قانونی چهار
دسته از معلولیتها و ایجاد محیطی برای زندگی هرچه بیشتر مستقل معلول است.
( )3قانون شــورای توانبخشی هند مصوب  1992که به توســعه نیروی انسانی برای ارائه
خدمات توانبخشی میپردازد.
ً
زنان معلول اگر نه بیشــترین بلکه تقریبا نادیده گرفته شدهترین بخش از جمعیت معلوالن را
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تشــکیل میدهند .تعصبات فرهنگی علیه زنان ،ترجیح فرزندان پسر ،بروز حوادث شیرخوارگی
زن و یــا قتلهای جنینی ،ســوء تغذیه بــاال در بین کودکان به دلیل تخصیص نادرســت غذا در
بیــن فرزندان زن و مرد ،رفتــار ترجیحی فرزندان پســر از جمله گرفتاریهای عمده این قشــر
اســت .بنابراین یک زن معلول ،ترحمانگیز ،کنارگذاشته ،منزوی ،حاشیهنشین ،غیرقابل پذیرش
اجتماعی اســت و مورد غفلت قرار میگیرد و مسئولیتی سنگین و ناچیز از تعهدات بشردوستانه
به حساب میآید.
عامل مهم در اثربخشــی هر قانون یا مقررهای در ارتباط با حقوق معلوالن و تبعیض مثبت،
میــزان آگاهــی از وجود آن در بین گروه هدف اســت .میزان آگاهی در مــورد تبعیض مثبت در
گروههای هدف مطلوب نیســت .اگرچه برنامههای ضد فقر با حمایت مالی مرکزی برای افرادی
که دارای معلولیت هســتند وجود دارند اما مطالعات مختلف نشان میدهد که تعداد افرادی که
از این مزایا بهرهمند شــدهاند ،کمتر از حد تعیین شــده اســت .قانون تضمین اشتغال روستایی،
رزرو برای معلوالن را به کلی کاهش داده اســت .عالوه بر این ،اجرای سهمیه رزرو به طور کامل
پیشبینی نشده است.
براساس سرشــماری ســال  9301 ،2001زن دارای معلولیت وجود داشــتند که 42.46
درصد از کل جمعیت معلول را تشــکیل میداند .زنان معلول نیاز به محافظت در برابر استثمار و
سوءاســتفاده دارند .حتی در مواردی که قوانین تبعیضآمیز نیستند ،زنان و دختران معلول با تعداد
زیادی از موارد سوءاســتفاده در خانوادهها ،جوامع و دولت خود روبرو هستند .اگرچه دادههای
قطعی نادر است ،اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد زنان و دختران معلول با باالترین میزان
خشونت و تبعیض نسبت به زنان غیر معلول روبرو هستند.
با این حال ،ادارات و سازمانها مکانیزم هایی را برای جبران شکایت تعیین کردهاند .عملکرد
ســازمانهای دولتی با توجه به اجرای ســه درصد رزرو برای افراد دارای معلولیت در مشــاغل
ِ
ً
مؤسسات دولتی کامال ناپسند است .عوامل مختلفی برای تخصیص روند اجرای مقررات رزرو
مشــخص شده است و برخی پیشنهادات نیز ارائه شده است .آنچه بیش از هر چیز دیگری الزم
اســت ترویج یک محیط برای توانمندسازی معلول است .همچنین نیاز به تغییر ذهنیت جامعه و
همچنین کلیه افراد درگیر در فرآیند استخدام وجود دارد .فقط در این صورت راههای اشتغال برای
افراد معلول قابل افزایش اســت .لذا ،این سیاستها باید آگاهانه نیازهای افراد دارای معلولیت را
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در نظــر بگیرند .نمونههایی از قوانین در ســطح بینالمللی و ملی برای تضمین حقوق برابر افراد
معلول برای مشارکت در کار غیر رسمی وجود دارد .فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت
باید متناســب با مجموعه فرهنگی و اجتماعی آنها باشد تا ادغام آنها در داخل جامعه بیشتر به
خطر نیفتد .در عین حال ،ضرورت آموزش جامعه نیز برای مقابله با تبعیض و انزوای افراد معلول
ضروری است.
جالب اینجاست که حتی رزرو ســه درصدی که برای معلولین در برابر پستهای مشخص
شده در ادارات دولتی ،شرکتها و نهادهای خودمختار فراهم شده است صمیمانه اجرا نمیشود.
از این رو ،نیاز به اصالح مفاد قوانین مربوط به منظور گســترش تسهیالت رزرو در کلیه پستها
وجود دارد .برای مقابله با موارد قربانیشدن افراد دارای معلولیت در روند انتخاب /استخدام باید
مقررات ســختگیرانه و مجازاتی در مورد اســتفاده بیش از حد از سوء استفاده در فرایند انتخاب/
استخدام اعمال شود .با توجه به وسعت این گونه تبعیضها ،الزم است که در هر کمیته استخدام،
یک عضو متخصص به طور اجباری از بین افراد معلول باشــد .نماینده کمیساریای معلولین باید
این اختیار را داشــته باشند که یادداشت مخالفت را به رئیس کمیته انتصاب و همچنین رئیس وی
ارســال کند .از این رو ،افراد معلول باید در فرآیند انتخاب حرفی بزنند تا شفافیت بیشتری داشته
باشند و با استفاده از انتصاب مقامات ،امکان سوءاستفاده را از بین ببرند .از این رو ،ارزیابی دقیق
نیازها باید با توجه به تفاوت های جنســیتی ،عرف ،سن ،وضعیت تأهل و غیره بر اساس اولویت
انجام شود.

نتیجهگیری

افراد دارای معلولیت و کسانی که به آنها اهمیت میدهند ،باید اطمینان حاصل کنند که تبعیض
غیرقانونی اســت و موانع نیز به همان اندازه از وضعیت جسمی و همچنین از دیدگاه افراد عادی
برداشته میشود .سیاســتهای تبعیض مثبت در هند تاریخ بسیار طوالنیتری نسبت به ایاالت
متحده دارند و از نظر قانون اساسی تضمین شدهاند (برای گروههای هدف) و به صورت سهمیه
در مشاغل دولتی ،مؤسسات آموزشی و کرسیهای انتخاباتی در هر سطح از دولت وجود دارند.
در آمریكا ،این برنامه حدود  40ســال قدمت دارد ،كه از نظر قانون اساسی تضمین نشده است
و روش ســهمیهبندی نیز منتفی اســت .نقطه قوت برنامه تبعیض مثبت در هند این است که در

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در حقوق ایران ،آمریکا و هند
خیراله پروین ،محمد شعیب عارفی

ً
قانون اساســی تصریح شده است و نمیتوان آن را به صورت قانونی به چالش کشید و عمال غیر
قابل برگشــت است .در نظام حقوقی ایران اما هنوز راه بسیاری تا تحقق حقوق معلوالن به ویژه
در زمینه اســتخدام باقی است .آموزش و ایجاد مهارتهای شغلی به معلوالن ،ایجاد زمینههای
تأمین استقالل و فراهمسازی بیمه اجتماعی و درمانی معلولین تحت پوشش  ،تشکیل گروههای
خودیار افراد معلول و خانواده آنها ،فعالیتهای هنری ،مذهبی ،ورزشــی و اوقات فراغت برای
معلــوالن و پیگیری اجرای قوانیــن مرتبط با حقوق معلوالن از جمله اقدامات توانمندســازی
معلوالن در ایران به شــمار میرود .جلب اعتماد افراد جامعه به تواناییهای معلوالن مهمترین
هدف از فرآیند توانمندسازی حرفهای و شغلی این قشر از جامعه است .هر اندازه در جلب اعتماد
جامعه و کارفرمایان موفقتر عمل شود ،فرآیند توانمندسازی کارآمدتر می شود .قانون حمایت از
حقوق معلوالن مصوب  1396در کشــور به مسائلی مانند مناسبسازی ،دسترسپذیری و تردد
و تحرک ،خدمات بهداشــتی ،درمانی و توانبخشی ،امور ورزشی ،فرهنگی ،هنری و آموزشی،
کارآفرینی و اشــتغال ،مسکن ،فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمومی ،حمایتهای قضایی
و تســهیالت مالیاتی ،معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی و برنامهریزی ،نظارت و منابع
مالی پرداخته است .ماده  10قانون جدید حمایت از معلوالن مصوب  1396گام مهمی در زمینه
اشــتغال معلوالن برداشته اســت با این حال هنوز مهمترین مشکل در زمینه استخدام معلوالن،
اجرا نشدن قانون و فراهم نبودن اعتباری است که در قانون مذکور به آن اشاره شده است.
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