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 قدمهم

 یم کار نیکند. ا یم تیحمانها آاز  شود، یحفظ، ارتقا و ارزش گذار معلول اشخاصاینکه حقوق  نتضمیبا  از معلولیت  مدافعه
نها را آ فعکه حقوق، رفاه و منا شرکت کنند ییندهایها و فرآ یریگ میفعاالنه در تصم طوره که برا قادر سازد  معلول اشخاصتواند 

 یماتیمشارکت در تصم یبرا یتیخدمات حما از طرف تیمستلزم حما کار نیا ،لمعلو اشخاصاز  بعضی یبرا ند.شترقی می بخ
 .آنها و مشارکت فعال در جوامع پشتیبانی ،به خدمات یدر مورد دسترس مخصوصا  د، نگذار یم ریآنها تأث یاست که بر زندگ

تعهد  کی)چارچوب(  2222-22   (National Disability Advocacy Framework)  از معلولیت مدافعه یمل چارچوب
در  معلول اشخاصهمه حاصل شود که  نانیاست تا اطم هاقلمرو و یالتیا، فدرال یدولت ها نیب از معلولیت  مدافعه یمشترک برا

خدمات و  ییهمسو یتا در راستاخواهد داد  ازهچارچوب به دولت ها اج نیند. اارد یدسترس مدافعهبه خدمات  رکشو سراسر
 .کار کنند معلول اشخاص یو دسترس جینتا بهبود یبرا مدافعه یاستانداردها

 یبرا یسازگار در سطح مل یدرخواست کردند که چارچوب قلمروهاو  یالتی، افدرالاز مقامات  تیمعلول ی، وزرا2222سال  در
 یب ملچارچود. ندهبرا پوشش  ای مطلوب و مسائل داده جیمشترک و نتا فیتعار ،یستمیو س فردی مدافعه تاکنند  جادیا مدافعه
ثبات  یو ارتقا معلول اشخاصاز  مدافعه ارائه به دادن جهت یرا برا یدیکل جی( نتا2202 ب)چارچو 2202  از معلولیت مدافعه

 .کرد جادیدولت ا یمال ینمأبا تهمراه  مدافعه یها برنامه نیدر ب شتریب

 Australia’s Disability) ایاسترال معلولیت راهبرد یاز اجرا تیحما یبرا ،معلول اشخاص با مشورت در 2202 چارچوب
Strategy) 2220-2200 (در حال بازنگرراهبرد )محافظت  افراداز حقوق  مدافعهکه اذعان می کند  راهبرد نی. اشدن است ی

 Safety, Rights and)حقوق و عدالت  ،یمنیا دامی. حوزه پدکن یو مشارکت آنها در جامعه غلبه م گیریدربرو بر موانع  کند یم
Justice Outcome Area) از  تیو حما یتوانمندساز یمهم برا یرا به عنوان راه از معلولیت  عهافمد ،بردراه نیتحت ا

حقوق "است که  ته نک نیا نیتضم جنتایحوزه  نی. هدف اداند یم آنهاق از حقو تیو حمامحافظت  به منظور معلول اشخاص
 ند".مند شوره بهقانون  مقابلر د یو از برابر کنند  تیاحساس امن ولعلم اشخاصشود و  و محافظت  تیارتقا، حما معلول اشخاص

 .چارچوب استاین  یربنایز ساسی دراصل ا ،نتایج به مربوط هیانیب نیا

  یساز ادهیپ

 تیآن را هدا نتایجهدف، اصول و  اده سازییپکه  حمایت خواهد شد از معلولیت  مدافعه یبرنامه کار کیچارچوب توسط  نیا
تعامل با  قیاز طر یبرنامه کاراین و اجرا خواهد شد.  نیتدو قلمروهاو  یالتیا، فدرال دولت های نیب یبرنامه کاراین . خواهد کرد

 این (Targeted Action Plans)   اقدام هدفمند یلزوم، با برنامه ها رتو در صو هد کردسب خوات کاعاطال معلول اصاشخ
 .خواهد شد سوهم راهبرد

 فترشیکه شامل پ خواهد شد تهدر نظر گرف 2222چارچوب در سال ماه قبل از توقف  02چارچوب  برای این ها یروزرسان به
از  یکش فاده، غفلت و بهرهدر مورد خشونت، سوء است یسلطنت ونیسیکم یها افتهیو  یعموم یها و مشاوره مدافعه یکار برنامه

 Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with) معلول اشخاص
Disability) خواهد بود. 

 استدالل

 جنتایبه  که منجر دنجلوگیری می کن  در جامعهت رکشام یآنها برا ییاز تواناشوند که  یروبرو م یاغلب با موانع معلول اشخاص
 اشخاص از مدافعهاست.  یستمیو س یاقتصاد ،ینگرش ،یارتباط ،جسمیشامل موانع  عموان نی. ادر زندگی می گردد نامطلوبی

و د نگذار یم ریآنها تأث یکه بر زندگ می کندفراهم  یماتیمشارکت در تصم و یریگ میتصم یبرارا الزم  تیو ظرف حمایت ،معلول
 ء داده شده و محافظت شود. تقاراحقوق آنها  تضمین می کند که

 تیقعمو ،یجنسگرایش شغل،  ت،الیسن، تحص ت،یبر اساس جنس ممکن استجامعه  یکه همه اعضا کندی اذعان مچارچوب  نیا
و انگ  حرومیتاغلب م معلولیت هبرا تجربه کنند. تجر ضیتبع یفرهنگ نهیشیو پ تیقوم ،یاقتصاد-یگروه اجتماع ،ییایافغرج

 .به همراه دارد ه ای نیزاضاف

 ازهایبه ن ییپاسخگو یها برا و برنامه هاخط مشی است که به موجب آن بر حقوق فرد محور و مبتنی  یکردیبر رو چارچوباین 
 .شوند یم یطراح معلول اشخاصو بازتاب حقوق  یفرد یها و خواسته
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 هدف

در  از معلولیت  مدافعهدولت ها در ارائه  هستند که متعهد به عنوان هدف بلندمدت ریف زهدبه  نیفچارچوب، طر نیا قیطر از
 :کنند دنبال را آن باید ایالتراس

محافظت و  ج،یحقوق بشر را ترو هیآنها از کل مساویکامل و  یدارند که بهره مند تیاز معلول مدافعهبه  یثرؤی مدسترس معلول اشخاص
 .سازد یکن ممعه را مماجآنها در کامل  گیریدر برکند و مشارکت و  یم نیتضم

 اصول

 :کند یمحمایت  هاآن یو از اجرا گیرداطالعات می  ریز از منابع چارچوباین 

 معلول اشخاص حقوق مورد در متحد ملل سازمان ونیکنوانس  (United Nations Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) 

 تیمعلول ضیتبع قانون (Disability Discrimination Act) 0992 

 ایاسترال معلولیت اهبردر (Australia’s Disability Strategy) 2220-2200 

 فاصله پر کردن یمل توافقنامه (Closing the Gap National Agreement). 

   یتاظحف چارچوب و تیفیک NDIS (NDIS Quality and Safeguarding Framework  ) 

 تیظرف ایجاد برنامه و یالعاتطا یادهونیپ (Information Linkages and Capacity Building program) 

 قبول نموده معلول اشخاصاز  مدافعه ارائه یبرا ییرا به عنوان راهنما ریز مدافعه از معلولیت  یچارچوب اصول مل نیا نیطرف
 :دکنن یم اجراو 

 ظرفیت و  وقحقمورد  د رفرض 

 باشند به دور ضیتبع و یتوجه یب استفاده، سوء از دارند حق افراد همه. 

 دارند را یتیشکا ای وهشک هرگونه یریگیپ حقافراد  همه. 

 دارند را یرازدار و تیثیح ،یخصوص میحر داشتن حق افراد همه. 

 گذاشته احترام ماتیتصم آن بهباید  و ذاردمی گ  ریتأث آنها یزندگ بر که دارند یماتیتصم برابر برای گرفتنحق  بزرگساالن همه 
 .شود

 دارند مشارکت حقثیر می گذارد، تأ آنهاکه بر زندگی  گیری هایی صمیمدر ت ا هر ظرفیتی،ب معلول نوجوانان و کودکان. 

 یزندگ یها جنبه همه بر که شته باشنددا راهایی  میتصم رد مشارکت و انجام ییتوانا معلول بزرگساالن که است نیا بر فرض 
 .دنگذار یم اثر آنها

 ایت هامحی به دسترس

 است معلولیت  مدافعه از یضرور یبخش ،معلول اشخاص یبرا مناسب و مؤثر تباطرا لیتسه. 

 ده جهت دهن دیبا باشند، داشته ازین یریگ میتصم یها تیحما به است ممکن که معلول اشخاص قحقو و حاتیترج ،تتمایال
 .رنداگذ یم ریتأث آنها یزندگ بر کهباشند  یتامیتصم

 دربرگیریمشارکت و 

 در جامعه است تیمعلول یدارا اشخاصکامل و مؤثر  دربرگیریمشارکت و  تیتقو یبرا یضرور یابزار ولیت از معل مدافعه. 

 عدالت

 الزم است آنهااعمال حقوق  در معلول اشخاصکمک به  یاست که برا وکالتو  قانونیشامل مشاوره از معلولیت  مدافعه. 
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  حوررویکرد فرد م

 دیبا تیمعلول نامدافع ،"نیست ما بدون ما، مورد در زیچ چیه" اصل در راستای: 

 شود یم دهیشن و درک فرد یادص که دنکن حاصل نانیاطم -

 رساندن حداکثر به یبرا قوت نقاط نیا از هفاداست و فرد، قوت نقاط ییشناسا از طریق آنهابیان نظرات  در را اشخاص -
 و ؛مند سازندتوان جینتا و ها یریگ میتصم در هایش مشارکت

 .شدوخ از مدافعه نهیزم در اشخاص آموزش قیطر از استقالل تیتقو -

 تنگه تورس نینش رهیو جز یبومعلول م اشخاص

 هاینک نیتضم ،تورس تنگه نینش رهیزج و یبومل لومع اشخاص یبرا ،فاصله پر کردن یمل توافقنامه یراستا در: 

 .شود یم انجامیت از معلول مدافعه یاجرا و یطراح از تیحما یبرا مشترک یریگ میتصم یندهایفرآ و ها مشارکت -

 شود یم تیتقو مدافعه ارائه یبرا جامعه کنترل تحت بخش -

 و ،شود یم تیتقو یربومیغافراد  از معلولیت  مدافعه یها تیابلق و ینگفره یمنیا -

 نظارت و میتنظ و لولیتاز مع مدافعه یم شدن درسه یبرا محلی ربوطهم اطالعات و ها داده از استفاده تیقابل و یدسترس- -
 .آن است بر

 و تنوع تقابلاحترام به 

  لیه دلب محرومیت هاو  ضیتبع دیگری از اشکال از آنهادر که  یاز جمله موارد ،شود یمحترم شمرده م معلول اشخاصتنوع 
 ثیر می پذیرند.أت بوطه دیگرعوامل مرروابط و  تیوضع ،یجنس تیهو ،دینن، زبا ،تقومیهنگ، فر ت،یسن، جنس

   محافظت ها

 قانون مقابل در یبرابر از و کنند یم تیامن احساس اشخاصاین  و شود یممحافظت  و تیحما ،ترویج معلول شخاصا قحقو 
 .هره مند هستندب

 و اند گرفته قرار بهره کشی و یتوجه یب استفاده، سوء خشونت، معرض در یزمان که چهاین  درک و ییشناسا یبرا اشخاص 
 .شوند یم تیحما ،م دهندانجا این تجربه به پاسخ در توانند یمرا  یاقدامات چه نکهیا درک

 نتایج

 :منجر می شوندزیر  نتایج به رچوبچا نیا یدر راستا  معلولیت مربوط به ارائه شده یها مدافعه

 ددار می شونبرخور مساوی یها از حقوق و آزاد ییایمانند همه استرال معلول اشخاص. 

 کنند یاستفاده م ها یریگ میتصم یبرا خود، از حق بهره مند می شوندتر بیش انتخاب، کنترل و رفاهاز  معلول اشخاص ،
 نیا گرفتن یالزم برا تیکنند و حما یگذارد، مشارکت م یم ریتأث آنها یندگکه بر ز یریگ میتصم یندهایدر تمام فرآ

 .کنند یم افتیها را در میتصم

 جوامع ما  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،اعم از شهروندی یزندگ یجنبه ها همهوانند در ت یم علولم اشخاص
 .شرکت کنند

 داشته  یو مستقل دسترس تیفیبا ک مدافعهتوانند به  یم کنند، یم یزندگدر آن که  ییصرف نظر از جا لمعلو اشخاص
 .باشند

 تیمابه ح یدسترس مؤثر و املتع مدافعه برای رابطه بادر ، متعدد یها محرومیت افراد دارایاز جمله  ،معلول اشخاص 
ئل مساعدالت و ه و به موقع ب ریانعطاف پذ ،یتیحما یاز جمله دسترس عادی التیخدمات و تسه ایو/ تیها و خدمات معلول

 .شوند یم حمایت حقوقی

 به  ،خواهند داشت یشتریسهم ب مدافعه و ارائه ح ریزیطر در نحوه رستنگه تو نینش رهیو جز  یبوم معلول اشخاص
به  یجمله دسترساز  ،دسترسی خواهند داشت یاز نظر فرهنگایمن و  و زبان فرهنگ با ناسبتم از معلولیت  مدافعه
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مربوطه  یا و اطالعات محلهبه داده و  ،کنند یم را ارائه از معلولیت  مدافعهل جامعه که تحت کنتر یسازمان ها
 .خواهند داشتاستفاده از آنها را  ییو توانادسترسی 

  دارند  یدسترس یاز نظر فرهنگایمن و  و زبان فرهنگبا  ناسبتاز معلولیت م مدافعهبه  ،یو زبان یفرهنگجوامع متنوع
 .هدد یمربوطه را نشان م یجوامع محل دهیکت و نظرمشارکه 

 ند، و خدمات دار ها تیدر مورد حما خود یها و خواسته ها دگاهید انیب یها را برا شیوهاز  یعیوس فیط معلول اشخاص
و  حمایتهادر رابطه با  تیشکاجام ان ای نظراتارائه  در موقع توانند یند و مبهبود اوضاع دار نحوه مالحظهدر  ینقش فعال

 .باشند داشته یو مشاوره مستقل دسترس اتیشکا سمیبه مکان، دمی کنن دریافت ای یردایکه خر یخدمات

 ها این سازماناست که  یکنند، منعکس کننده تنوع جوامع یم افتیدر انفرادی تیماکه ح یمعلول اشخاص یشناس تیجمع
 .کنند یم تیفعال هادر آن

 و  تلیمعلو برنامه ها و خدمات یابی، ارائه و ارزایجاد یدر تمام جنبه ها نهالفعافرصت را دارند که  نیا معلول اشخاص
 .گذارد، مشارکت داشته باشند یم ریکه بر آنها تأث یدولت ی وسیع ترها خط مشی

  حمایتهای مدافعه و وجود و ارزش  تیمرتبط با معلول انگ ،معلول اشخاصموانع بر سر راه  در موردامعه ج یآگاهسطح
 زایش می یابد.اف ای

 فیتعار
 ارتقاء و محافظت می کند را آنها بشر حقوق که یریگ میتصم یندهایفرآ در تا سازد یم قادر را معلول اشخاص  ،از معلولیت مدافعه

 .دکنن مشارکت دهد، یم

 به یدگیرس ای یریشگیپ یبرا داوطلب ای وستد شاوند،یخو ،یا حرفه مدافع توسط که سته یک به یک یکردیرو یانفراد همدافع
 .شود یم انجام استفاده سوء ای ناعادالنه رفتار از یموارد

 از معلول اشخاص یجمع منافع و حقوق هک شود حاصل نانیاطم تا است درازمدت یاجتماع رییتغ یبرا تالش مستلزم یستمیس مدافعه
 .شود یم نیمأت عملکردها و قانون گذاری ها، خط مشی ها قیطر

 و یتحما. کالت خودش را به عهده می گیردو و را بیان می کند خودنظرات  که شود یم انجام معلول شخص کی توسط خود از مدافعه
 .است دسترس در جامعه بر یمبتن یها گروه قیطر از خود از مدافعه یبرا شوزآم

   یخط مش یها جهتها، اصالحات و  تیمسئول
  را در  مدافعه از معلولیت  تیشوند که مسئول یمتعهد م قلمروهاو  یتلای، ارالفد یچارچوب، دولت ها نیبا ادر موافقت

 میتصمبا  ،می شود تیریو مد یمال نیتأم ،طور ایجاده نامه مدافعه چاینکه هر برد. یرنبگعهده  به خود ییقضا یحوزه ها
 .ستا یده مالکنن نیدولت تأم متعاقب تیو مسئول گیری

 از  کارامد ای به شبکه یابیدست یشوند که برا یمتعهد م قلمروهاو  یالتی، افدرال یچارچوب، دولت ها نیدر موافقت با ا
برای  یزسا تیاز ظرف تیشامل حما یهمکار نیکنند. ا یهمکار رگیکدیبا  ایسر استرالتادر سر افعه از معلولیت مد

 .است یدر سطح مل زگارسا یندهایها و فرآ هنمودر جادایو  تین معلولیمدافع

 د کهشون یمتعهد م قلمروهاو  یالتی، افدرال یدولت ها رچوب، همهچا نیدر موافقت با ا: 

د که نشوو اجرا  یطراحطوری د، نگذار یم ریتأث معلول اشخاصکه بر  یو اصالحات یمشخط  تضمین کنند که -
 .مشترک است ح ریزیطر محور و اصول فرد یکردهایشامل رو نی. اباشندطرح ریزی در مرکز  معلول اشخاص

 نیا جیبه اهداف و نتا یابیدست یبرا مدافعه از معلولیت در ارائه مستمر  و اصالحات خط مشی یها یریجهت گ -
 .ارچوبچ

 .مدافعه از معلولیت  تیو اهم معلول اشخاصو جامعه از حقوق  تیسر بخش معلولتادر سر یآگاه جادیا -

 و ییایپوشش جغراف در خالء هاو  است و پاسخگوعادالنه  ،شفاف مدافعه از معلولیت  مین مالیأتضمین اینکه ت -
 .می شوندع و رف ییشناسا خدمات
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 ستمیبهبود س و دافعه از معلولیت م یزیر طرحاداره و  یبر شواهد برا یمبتن یاستفاده و گزارش داده ها ،یآور گرد -
 .یخدمات یها

 مهیب یمل سازمان ت،یخدمات معلول ،مدافعه از معلولیت یسازمان ها نیو ارتباط ب یهماهنگبخشیدن به بهبود  -
 یه و دولت ها برابر جامع یخدمات مبتن ،عادیمات خد ،(National Disability Insurance Agency) تیمعلول

 .یستمیو س مدافعه انفرادی نیب وندیپ یاز جمله ارتقا ت،یلومعل بخش در یکل تیظرف جادای

 فاصلهپر کردن  ینامه ملتوافق به مربوط تیواصالحات اول یدر راستا انجام مدافعه -


