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 خن ناشرس

آوریـم و تأکیـد    اي تخصیصی سـخن بـه میـان مـی     به عنوان اضافه» حقوق بشر«هنگامی که از 
المللی حقوق بشر است فوراً اصل ممنوعیـت   محور نظام بین» انسان بما هو انسان«کنیم که  می

نمایـد. در بـادي امـر اصـل ممنوعیـت       ها جلب توجـه مـی   هر گونه تبعیض در تمتع از این حق
ویژه از حیث جنس، نژاد و ملیت، وحدت خـانواده بشـري و نـوع انسـان را بـه ذهـن        تبعیض به
المللـی حقـوق بشـر     اي مسـتحکم در نظـام بـین    سازد و این اصل را به عنوان شالوده متبادر می

اما در عالم واقع، بسـیارند   ،توان تردیدي روا داشت . در این حقیقت نباید و نمینماید گر می جلوه
ه وضعیتی ویژه دارند و جز در سایه تبعیض مثبت به نفع ایشان بـه حقـوق واقعـی    هایی ک انسان

هـا مـورد    اند، اشخاصـی کـه قـرن    خویش نائل نخواهند شد. اشخاص داراي معلولیت در آن زمره
 اند. هاي نارواي بیشماري قرار گرفته ها و تبعیض توجهی و حتی ظلم بی

هـاي جهـانی، بـا صـدور اعالمیـه جهـانی        جنگالمللیِ فرسوده از  جامعه بین 1948در سال 
ها از حقوق بشـر را   حقوق بشر، ابتدا کوشید اطالق اصل ممنوعیت تبعیض در برخورداري انسان

هـا، اشـخاص داراي معلولیـت و ...     بـه زنـان، کودکـان، اقلیـت    پس از آن  .ها تفهیم کند به دولت
اي معلولیـت، سـرانجام در   ، توجهی کـه در مـورد اشـخاص دار   ه شدتوجهی خاص مبذول داشت

المللـی در سـطح جهـانی و در چـارچوب      به انعقاد کنوانسیونی بین 2006واپسین روزهاي سال 
سازمان ملل متحد منتهی گردید. گو اینکه تنظیم این کنوانسیون گـامی بـس مهـم در اعـتالي     

و از جملـه  شود و براي هر دولت عضو کنوانسیون،  حمایت از اشخاص داراي معلولیت قلمداد می
که ضـمن اصـالح قـوانین و یـا     را ایجاد کرده است المللی  جمهوري اسالمی ایران این تعهد بین

تصویب قوانین جدید، ساختارها و نهادهاي الزم را براي اجراي مفاد کنوانسیون در داخل کشـور  
رت گیـرد  باید صو ویژه در کشورهاي در حال توسعه، انقالبی فرهنگی  خویش فراهم آورند، اما به

تا اشخاص داراي معلولیت نه تنها باري اضافی بر جامعه قلمداد نشوند، بلکه اسـتحقاق آنهـا بـه    
 هاي جامعه به شمار آید. حمایت ویژه در زمره تعهد و الزام قانونی تمام بخش

که این کتاب بـه   »المللی حقوق بشر حمایت از اشخاص داراي معلولیت در نظام بین«
نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار نباتی اسـت   ه است در حقیقت پایانآن عنوان مزین گشت

الملل به نگارش درآمده است و پس از اصالحاتی چند، با دیباچـۀ اسـتاد    که در رشته حقوق بین
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گردد. در ایـن میـان    عرضه میحاضر نوان کتاب زاده به ع گرانقدر جناب آقاي دکتر ابراهیم بیگ
رسانی به اشخاص داراي معلولیت همت  (عج) که سالهاست به خدمت مؤسسه توانبخشی ولیعصر

مؤسسـه   را مورد حمایت مادي و معنوي خویش قـرار داد.  ین کتابگمارده است چاپ و انتشار ا
همکاري با مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) را به فـال  مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهردانش 

شخاص داراي معلولیت نه تنهـا توسـط حقوقـدانان،    امیدوار است که حوزة حقوق انیک گرفته، 
هـا و نقـدهایی    هاي مختلف علوم اجتمـاعی مـورد بررسـی    وسیله سایر متخصصان شاخهه بلکه ب

و این آثار در معماري نظام حقوقی ایران در حمایت از اشـخاص   تر قرار گیرد تر و عمیق گسترده
 داراي معلولیت مؤثر باشند.

 دکتر وحید اشتیاق
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 قدمه مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)م

توجه فزاینده به حقوق افراد معلول و محوریت آن در تمـامی مباحـث و   شاهد سه دهه اخیر در 
) و خط مشی منـدرج در  1981ن (باشیم. سال جهانی معلوال هاي جهانی می رویکردهاي سازمان

ها بـراي افـراد    ي فرصتساز ) در خصوص یکسان1993برنامه جهانی اقدام و مقررات استاندارد (
راهکارهاي مناسبی را در جهت بهبود وضعیت آنان در جوامع فراهم نموده اسـت. اینکـه    ،معلول

ـ  ها افراد داراي معلولیت همیشه منزوي و حاشیه طی قرن خـاطر ایـن اسـت کـه     ه نشین بودند ب
ـ  ال توانند ببینند، بشنوند، حرکت نمایند، درك و عکـس  جامعه براي افرادي که می موقـع   هعمـل ب

ایـن تصـور    .طراحـی و سـاخته شـده اسـت    » رمالنُ«عبارت دیگر براي افراد ه خرج دهند یا ب هب
 ،باشد. لذا اگر افراد معلول نادرست از ماهیت انسانی دلیل اصلی انزواي افراد معلول در جامعه می

ش و فعالیـت  آنان براي تالو ذهنی  باشند، ناشی از محدودیت جسمانی وابسته و غیر مستقل می
آالت، تجهیزات و امکانات و فضاها در دنیاي امروز  دهی، طراحی ماشین نبوده بلکه نتیجه سازمان

 ی نرمال طراحی گردیده است.یبراي افراد با وضعیت و توانااً که صرف باشد می
هـا   . آیا سیاستهاست انسانهاي بین  گذاري تفاوت ی و ارزشیآن چیزي که نیاز است شناسا

گردیـده کـه    منـتج خت، شرایط متفاوت و ناهمسان افراد به تغییرات در محیط اجتماعی با شنا
ی که سـایرین انجـام   یروند تردد داشته و کارها ی که سایرین مییاجازه دهد افراد معلول به جاها

هـر فـردي داراي   اً د. مسـلم نبرخـوردار باشـ  دیگـران  دهنـد انجـام داده و از شـرایط مشـابه      می
ی یعبارت دیگر هر انسانی نسبت به دیگـري اسـتثنا  ه ا شناختی است و یا بمحدودیت جسمی ی

بـا سـرعت بدونـد یـا همچـون       باشند همچون دونده المپیـک  است. تنها بعضی از افراد قادر می
هـایی   ن شطرنج بازي نمایند یـا حـافظ قـرآن باشـند. لـذا همـه افـراد داراي محـدودیت        قهرمانا

ی ناشی از محدودیت ذاتی یتواند منطقی باشد که عدم توانا محدودیت تنها موقعی می .باشند می
ایـن  شود  میصحبت آنان باشد نه اینکه از طریق جامعه تحمیل گردد. اگر از حقوق افراد معلول 

رفتن را یاد بگیرد تـا حـق برخـورداري از آمـوزش را      یک فرد فلج راهوجود ندارد که مثالً انتظار 
قادر به باال رفتن از پله و استفاده از نقلیـه  باید که افراد معلول  نیست این تصورو یا  داشته باشد

ـ ییا اینکه نابینایان براي کـار کـردن بایـد بینـا    و  باشند تا از سایر حقوق برخوردار گردند ه ی را ب
رفـع نگـرش   و  برخورداري از حقوق مساوي شهروندي، رفـع موانـع معمـاري   الزمه دست آورند. 
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. حقـوق مسـاوي و بـدون تبعـیض     استمتخصص و اعضاء جامعه و خانواده منفی از کارفرما، معلم، 
 ها منابع و امکانات الزم را براي اجراي اینگونه اهداف فراهم سازند. یعنی اینکه دولت

دت بـه افـراد معلـول کـه     کمـک و مسـاع  «قـدیمی  در رویکرد جدید شاهد تحول از منظـر  
مشارکت کامـل و ایجـاد   «گیري در  به جهت »رمال جامعه نزدیک سازندن را به شرایط نُخودشا
 معلـوالن هـاي   ییتوانـا بـر  یم. به عبارت دیگر رویکرد جدید هست »هاي مساوي براي آنان فرصت

جداسـازي  نظر دارد نه بر تفکیـک و  آنان یق فسازي و تل یکپارچهبر آنها، ناتوانی بر نه توجه دارد 
د کـه مـانع اصـلی کسـب اسـتقالل افـراد       هاي جامعه تأکید دار ییبر مشکالت و نارسا، و ایشان

 ست بلکـه نیمعلول به خاطر عدم توانایی در دیدن، شنیدن و ... شخص نگاه در این . استمعلول 
 محـروم گردیـده  شـده  هایی که در جامعه مهیا  از فرصتکه رود  معلول به شمار میبه این دلیل 

و اسـتعدادهایش را   ها ییکه تواناها و شرایط محیطی  فرد به تمامی حمایت ،. در این فرآینداست
. این بدان مفهوم است کـه نیازهـاي افـراد داراي اهمیـت     نیاز دارد مشابه سایرین گسترش دهد

 د.  نریزي در جامعه باش که باید پایه و اساس برنامههستند  باشد و این نیازها می
اد معلـول توجـه   مدار براي افر هاي اخیر به این رویکرد حق خوشبختانه در کشورمان در سال

در راسـتاي ایـن حرکـت و     1383در سال ن حقوق معلوال تصویب قانون جامعخاص گردیده و 
 باشد. گیري می جهت

 ،کشور 144با بیش از  2006در سال اشخاص داراي معلولیت اقبال جهانی در امضاء کنوانسیون حقوق 
 دهد. رگترین اقلیت دنیا نشان میعزم فراگیر جهانی را در جهت رفع محرومیت و رفع تبعیض از این بز

ت توانبخشـی بـراي   ا(عج) بـا دو دهـه قـدمت در تـدارك خـدم      مؤسسه توانبخشی ولیعصر
دود عـ از م ،هـاي جدیـد در عرصـه توانبخشـی     کودکان معلول و سـابقه ارائـه نـوآوري و حرکـت    

 مداري است که تالش داشته در کنار تدارك خدمات توانبخشـی در گسـترش   هاي دانش سازمان
 اقدام نماید.نیز دانش توانبخشی 

تصـمیم بـه    ،ریزي راهبردي خود در حوزه نشر دانـش  مؤسسه با این باور و رویکرد در برنامه
ن اثر علمی و پژوهشی در انتشار ایشهردانش سسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی ؤبا م همکاري

ویـژه   هپژوهان، دانشجویان ب اتخاذ نموده است. امید است این اثر علمی براي کلیه استادان، دانش
در آینـده شـاهد همکـاري و همـدلی      براي کارشناسان ارجمند توانبخشـی مفیـد واقـع شـود و    

هـاي اجرایـی    ار و دسـتگاه ذگـ  نهاد، دانشگاهیان، قانون هاي مردم جانبه بیشتري بین سازمان همه
 هاي حقوقی از معلوالن عزیز کشورمان باشیم. براي توسعه حمایت

 نبخشی ولیعصر (عج)سسه تواؤم
ها امامیس 

 1388اسفند 
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کنـد بلکـه مـا     یکس عادالنه برخورد نم چیهرگز با ه

ـ که در آن قرار دار یتیبا موقعخود را  دیها با انسان  می
 .میاستفاده را بکن تیو از آن نها میده قیتطب

 
 »نگیهاوک امیلیاستفان و«
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 زاده آقاي دکتر ابراهیم بیگ دیباچه
، ی، قـوم ينـژاد  یوابسـتگ آدم، فـارغ از هرگونـه    یه بنـ کاست  ییت و منزلت گوهر گرانبهایثیح

ن مبنا به یباشد. حال اگر ا ي میوهاي  ه حقیلک يو... از آن برخوردار است و مبنا ی، زبانیمذهب
 انسـان مـورد تعـرض قـرار     یاساسـ ي هـا  آزاديده انگاشته شود، در واقع حقـوق و  یناد یهر علت
 رند.یگ می

، المللـی  بینر یو غ المللی بیناصمات مسلحانه اعم از خاص مانند بروز مخهاي  تیظهور وضع
ش از یخـو  يگـاه واال یاز جاهـا   انسـان  یتر و اقتدارگرا، عدم آگـاه یتوتال یاسیسهاي  وجود نظام

ده یشـ کو به تبـع آن بـه مسـلخ     ها نرامت و منزلت انساکار کان يو عوامل براها  ن عرصهیمهمتر
 باشند. می انن آنیادیبني ها آزاديو  یشدن حقوق اساس
بشر به عنـوان اشـرف مخلوقـات نـه فقـط بـه        یاساسي ها آزاديت حقوق و یشناخت و رعا

 یت اصـل آاز اقتضـا  یکـی  هـا  آزادين حقـوق و  یت ایه رعاکباشد، بل می تیخود حائز اهم يخود
صـلح و   ود حفـظ ه سازمان ملل متحد در منشور خـ کهوده نبوده است یاست. ب المللی بین صلح
ش یدر زمـره اهـداف خـو    یاساسي ها آزادينار احترام به حقوق بشر و کرا در  المللی بین تیامن

ي هـا  آزاديدار مستلزم شـناخت حقـوق و   یپا یبه صلح یابیگر سخن دستیقرار داده است. به د
سـتم  یز اواخر دهـه چهـل قـرن ب   ه اکسبب شد  ین آگاهیباشد. چن می ابناء بشر ین تمامیادیبن

 یمنشـور جهـان  «ان یـ ه در آن مکـ در مورد حقوق بشر منعقد گردنـد   ياریبس یالملل بیناسناد 
 برخوردار است. یعیگاه رفیاز جا »حقوق بشر
مدنظر قرار داده اسـت،  ها  انسان یتمام يرا برا هایی حق »حقوق بشر یمنشور جهان«اگرچه 

ازمند توجه یت و... نیت، سن، معلولیاز جمله جنس یلیبه دال هک هایی ت الزم را به انسانیعنااما 
 سـتم بـا انعقـاد   یص از اواخر دهـه هفتـاد قـرن ب   ین نقایننموده است. روند رفع ا اند، بوده یخاص

حقـوق  ون ینوانسـ ک«ب یشـروع و بـا تصـو    »نسبت به زنـان  ضیون امحاء هرگونه تبعینوانسک«
رد توجـه بـه حقـوق    ک می املک يادین روند را تا حدود زیافت. آنچه ایادامه  1989در  »كودک

ا یـ  یجسـم  ینـاتوان  یخارج از اراده خود بـه نـوع   یه اغلب به عللکبود ها  از انسان یمیقشر عظ
مضاعف نه فقط به علـل  هاي  ضیه اغلب موضوع تبعک هایی شوند. انسان می ا هردو دچاری یروح
صـه در نظـام   ین نقیـ گرفتند. روند رفع ا می قرار یو سن یتیه به علل جنسک، بلیا روحی یجسم



 المللی حقوق بشر حمایت از اشخاص داراي معلولیت در نظام بین    

 

16

هـاي   وقفـه نهادهـا، انسـان    بـی  ل دهه هشتاد قرن گذشته با تـالش یحقوق بشر از اوا المللی بین
ب اسناد یم با تصوأتدا تون روند در ابیشد. اگرچه ا ان آغازخواه توانو در درجه اول خود  یمتعال

موضـوعه شـاهد    الملل بینوقفه به بار نشست و حقوق  بی بود، اما سرانجام آن تالش آور الزامر یغ
ون ینوانسـ کب یه تصـو کـ د. همـانطور  یـ م گردیل عظـ ین خیت از ایدر حما یونینوانسکب یتصو
 آنان در وجـه اول  یمحاهاي  ان و نهادخواه توانوقفه خود  بی ان ثمره تالشخواه توان ت ازیحما
طلبـد. البتـه در سـاختار     مـی  آنان را يز همت واالین سند نیحقوق مندرج در ا يباشد، اجرا می
رنـد، امـا بـه اجـرا     یپذ مـی  را المللی بینه تعهدات کهستند  ها دولتن یا المللی بینجامعه  یفعل

نفـع  یذ يزمند نهادهاایه نکست، بلها در دولت یاسیدرآوردن آنها نه فقط مستلزم وجود اراده س
 باشد. می زین

 يا الحـاق بـه سـند   یـ رش و یب، پـذ یاغلب به صرف تصو ها دولته کتجربه نشان داده است 
ن آغـاز راه  یـ از مـوارد ا  ياریه در بسـ ک یانگارند، در حال می فه خود را تمام شدهی، وظالمللی بین

ه در کـ ز هست، ین ییمناسب اجرا يارهاکساز بینی پیشمستلزم  یالملل بینب اسناد یاست. تصو
 ين نمونـه اجـرا  یباشـد. بـارزتر   مـی  تیـ ار حـائز اهم ینفع بسیذهاي  جاد آنها نقش افراد و نهادیا
 ان وخواهـ  تـوان ه در آن نقـش خـود   کـ باشـد   مـی  انخواهـ  تـوان ت از حقـوق  یون حماینوانسک

 دارد، و يادیـ ت زیـ اهم یار عمـوم کج افییته ویژه بهانات و کج امیآنان در بس یحامهاي  سازمان
ون ینوانسکتعهدات خود بر اساس  يجهت اجرا یبر قدرت عموم يتواند به عنوان اهرم فشار می

بـه اجـرا درآوردن    ينـه را بـرا  ینـه فقـط زم   ین نقشـ یچن يفایرد. ایمزبور مورد استفاده قرار گ
 بـه خـود   يل مطلـوبتر کت خود آنان شکسند با مشار نیا يه اجراکند بلک می ون فراهمینوانسک

 ستند.یشان واقف نیازهایان به نخواه توانس بهتر از خود کچ یه هکرد، چون یگ می
رشـد   يانات الزم بـرا کردن امکش و فراهم یتعهدات خو يه با اجراکد بدانند یهم با ها دولت

ـ  يبرا یعیطب یزندگ یک طیجاد شرایان و اخواه توان یو تعال گـذاري   هیان مبـادرت بـه سـرما   آن
ان ثابـت  خواه توانه کشوند؛ چرا مند می ز بهرهیه از ثمرات آن خود و جامعه نکنند ک ی میمناسب

هـاي   ییهم از توانا ییهستند، اما در قلمروها یازمند خدماتیموارد ن یه اگرچه در برخاند ک ردهک
 اند. بهره بی از آنها يه گاه افراد عادکبرخوردار هستند  يادیز

حـق دارنـد هماننـد     خـواه  توانه افراد که همگان بدانند کده است یزمان آن فرارس کش یب
ن شـناخته  یادیـ بني ها آزاديو  یاز حقوق اساس یضیچ گونه معضل و تبعیر اقشار و بدون هیسا

باشـد.   مـی  ان و حقـوق آنـان  خواه توانت ین امر مستلزم شناساندن وضعیشده برخوردار شوند. ا
ق یـ و مطالعـات عم  یتجربـه عملـ   انـد.  ن مهم برآمدهیاز عهده ا یبه خوب ینم نگار نباتار خاکسر
ت، حقـوق  یـ ان علـل مختلـف معلول  یـ ان را داده است تا بتوانند ضـمن ب کن امیشان ایبه ا ينظر
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 یشـورها بـه خـوب   کاز  یبرخـ  یحقوق بشر و مقـررات داخلـ   المللی بین ان را در نظامخواه توان
ق یـ ن تحقیان سبب شده است تا اخواه توانحقوق  ياجرا يارهاکرائه سازن ایبشناسانند. همچن

 برخوردار شود. يگاه ارزشمندیاز جا
ور یـ قات خـود را بـه ز  یه قصد دارند تحقکش به بنده مژده دادند یپ یمدت یار خانم نباتکسر

حقـوق   یرتقـاء و تعـال  ر ایدوارم در مسـ یـ شـان، ام یا يت بـرا یـ موفق يضمن آرزو بیارایند؛طبع 
 ند موفق باشند.ک نمی از نگاهشان تراوش يزیت چیو معصوم یه جز مهربانکان خواه توان
ان یـ ان آن قربانخواه تواناز  يریثکه عده کم ینک ی میزندگ يشورکه ما در کم یدان یک مین

حال  خود در یلحظات زندگ یاز آنان در تمام ياریگران هستند. بسیطلبانه د جنگهاي  حماقت
انـات  کاز آنـان از ام  يمطروح، تعداد يردن با مرگ هستند، و به رغم ادعاهاکدست و پنجه نرم 
ه وجود کز برطرف گردد، ضمن آن یزان نین عزیالت اکه مشکد است یستند. امیالزم برخوردار ن

ه بتوانند بـا  کاستگذاران باشد یدولتمردان و س يبرا یشوند سرمشق می ه متحملک یآنان و رنج
هموطنانمان دچار  رده، تا سایرک يریجلوگ یاسیس يایو بالها  ت از بروز بحرانیدرا يریارگکبه 

 ت نشوند.یعارضه معلول
 

 زاده گیم بیابراه
 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدانشیار 

 1388 زییپا
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  مقدمه
ــاتوان ــو معلول ین ــاریدر هم 1تی ــ یشــه ت ــا سرنوشــت بشــر عج ــوده اســت. تحقیخ ب ــاین ب  تق
ن موجود بـوده  یریار دیبسهاي  از دوران یلتکاسهاي  يه ناهنجارکدهد  می شناسان نشان باستان

و  یطـوالن  یفاصـله زمـان   ن مدعاسـت. یـ الد گـواه ا یسال قبل از مـ  پنج هزارهاي  ییایاست. موم
ت گذشـتگان و جوامـع   یط موجود و ازمنه گذشته تجسم وضـع ین شرایق بید و عمیاختالف شد

 يو حشـرات مـوذ   يماری، بین حال تصور فقر، سوءبهداشت، آلودگیسازد. با ا می لکه را مشیاول
اعظم مـردم قبـل از شـروع     یست. زندگیبه عنوان همراهان انسان در آن دوران چندان دشوار ن

از جملـه طـاعون،   هـا   يمـار یوتاه بـوده اسـت. انـواع ب   کل و کمش ید و بهداشت عمومیطب جد
دوران  يشـدند. زنـان در معـرض خطرهـا     می دهیر عدیعث مرگ و مه باید، آبله و سوءتغذیئفویت

ز در یـ ان نکـ ودکر نـوزادان و  یه آمار مرگ و مکن حال یو هنگام تولد نوزاد بودند. در ع یحاملگ
بـا تلفـات عمـده     یو خـارج  یداخلـ هاي  ت در جنگکز با شریار باال بود. مردان نیآن دوران بس

ار خود در خدمت اقتصاد خانواده بودنـد. مسـلم   کر با یفقي ها ان در خانوادهکودکمواجهه بودند. 
از  یمـ یمختلف به صـورت گسـترده قشـر عظ    يالت و تنگناهاکه مشک یطین شرایاست در چن

 و افـراد معلـول دچـار رنـج مضـاعف      ییان اسـتثنا کـ ودکمردم را تحت الشعاع قرار داده بودنـد،  
مناسـب نداشـتند،    یان نه تنها حرفه و منبع درآمد و ارتباط اجتمـاع شتر آنیه بکشدند؛ چرا  می
ر یـ هرگونه برخـورد غ  هکمردم بود  ید خرافیتعصبات و عقا تأثیرز تحت یآنان ن یه نوع زندگکبل

جامعـه   يه بـا هنجارهـا  ک يردند افرادک می نمود. مردم تصور می هیرا توجآمیز  ضیتبع و یعاطف
، فراموش ين افراد در معرض نابودیل این دلیث هستند و به همیبخ یروح يانطباق ندارند دارا

 يه رفتارهاکن مطلب است ید ایان مؤشناس باستانهاي  افتهیشدن و طرد از جامعه قرار داشتند. 
 شدند. می شان و جادوگران معالجه و مداوایشکاهنان، کو ناسازگارانه افراد توسط  يرعادیغ

آنـان عالقـه نشـان     یو زنـدگ  معلـوالن  ه نسبت بهکبودند  ییها گروهن یاول ان باستانیمصر
و  کیپزشـ هـاي   دسـتورالعمل  ها، هی) توصبل از میالدق 1550مصر ( یمیقدهاي  دادند. در نوشته

 زیـ ن یمطالب یخیتار اسناد نیا است. در آمدهها  يماریب از يایبس درمان يبرا ییو جادوها سحر
 اند. ر شدهکذ ییو ناشنوا یینای، صرع، نابیذهن ماندگی عقب درمان يبرا
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ه کـ ت و درمان آنان عالقمند بودنـد، بل یننده معلولکجاد یان نه تنها به شناخت عوامل ایمصر
 یقیان موسـ ینایردند. آنان به نابک ی میز بررسیافراد معلول را ن یو اجتماع یت رفاه شخصیوضع

 نا بودند.یشاعران و نوازندگان در آن زمان ناب از ياریدادند. بس می و ماساژ آموزش
م بـود.  کاز جوامـع حـا   ياریز بـر بسـ  یـ نگرش حذف معلـوالن ن  یعنیه کگر سید يمعهذا رو

 ت أا و زنده از توان بالقوه شهروندان نشـ یجامعه پو یکه کده بودند ین عقیان بر ایونانیان و یروم
جامعـه   يه قادر نبودند به برتـر ک يآن افراداساس  ه برکب نمودند یتصو ینیآنان قوان رد.یگ می
 و تیـ ترب راجـع بـه  اسـت،  یس تـاب کدر  ارسـطو شوند. حذف فرصت نیاول نند درک کمک

حـق ادامـه    یچ فـرد ناقصـ  یه هـ کـ باشد  ید قانونیبا« ند:ک می اظهار نظرن ی، چنكودکپرورش 
ه ارزش کـ  ينـوزاد «د: یگو می نیچن كودکت یتربدر خصوص  بقراط »ات نداشته باشد.یح

ونان باستان طبق قانون نوزادان تازه متولد شـده را  یدر شهر اسپارت  »ردن داشته باشد.کبزرگ 
ا نـه.  ی شد خواهند يمناسب و سلحشور ا شهروندیه آکنند کبردند تا مشخص  می نزد سالمندان

ا بـه  یـ  اوهستان رهکبودند در ها  و نقص ها تیر معلولیسا ای و یینایب التکمش يدارا هک ینوزادان
 شدند. می سپردهها  امواج رودخانه
درمـان در مرحلـه    مسألهآغاز شد و  کیمعلول در علم پزش یتوجه به زندگ یخیاز لحاظ تار

 يمـار یو ب یینـا ی، نابییناشنواهاي  تیان معلولیونانیان و یدگاه رومیت قرار گرفت. از دیاول اهم
در سـال   کیمدرسـه بـزرگ پزشـ    یکذار نانگیبه عنوان ب بقراطاز به توجه داشتند. ین یروان

در درمان  بقراطردند. کان آن را دنبال که بعدها پزشک آغاز نمودرا  یراهبل از میالد ق 460
ت از جملـه  یـ ه انواع معلولکاو تالش نمود  گرفت. می مصر باستان الهام کیاز فنون پزش معلوالن

را از خرافات  کیعلم پزش بقراطند. کرا مداوا  یذهن ماندگی عقب، صرع و یی، ناشنوایینایناب
هـا   د. امـا تـا قـرن   یماران آغاز گردیص و درمان بیجه تالش در جهت تشخینمود و در نت کیکتف

ه در کـ قرار دارند  یانیخدا یئقدرت مافوق نامر تأثیره افراد معلول تحت کردند ک می مردم تصور
ان و بـه  ین خدایا يرویاز ن یناش يرعادیغ ينند و رفتارهاک یی ما درختان زندگیو ها  وهک يباال

ن یـ ت ایحیبا ظهور مس اند. ه مشمول غضب قرار گرفتهکشود  می لیتحم یسانکه به یعنوان تنب
ان یت وجود خدایحیت است. اگرچه با ظهور مسیجاد معلولیطان عامل ایه شکشه گرفت یر رکتف

ا پـدران  یو ها  بزرگ به خاطر گناه انسان يه خداکند ن تصور داشتینداران چنیمطرح نبود اما د
 را بر معلوالن روا داشته است. یهین تنبیآنان چن
متوقـف شـد و    ااز خرافات با شـروع قـرون وسـط    ییو رها يدر جهت روشنگر آرامشرفت یپ

 وسـطا د. در قـرون  یم گردکد و جن حایدر خصوص اعتقاد به روح پل يه و بدوید اولیمجدداً عقا
و شهادت در دادگاه  یجاد نمود. آنان حق استفاده از ارث، گواهیا معلوالنه یعل یضاتیا تبعسیلک
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در آلمـان   ،دند. در همان دورانیر حقوق محروم گردین از عقد قرارداد و سایرا نداشتند و همچن
سرشـار   وسـطا در قرون  معلوالنردند. تجربه ک می را داخل قفس محبوس یذهن مانده عقبافراد 

 ت و انزواست. ی، محرومیختس از
جـذام گسـترش    يمـار یزدهم به علت بین قرن ششم تا سیماران بیب يبرا یمؤسسات درمان

ن مؤسسـات  یـ از ا ياریجذام در قرن هفدهم بس يماریش نمودن بکافت. سپس با توجه به فروی
ن یمان، منحرفخان بی ان، افرادیدکل متیاز قب ییر افراد استثنایو سا یماران روانیب ينگهدار يبرا

ي نگهـدار  معلـوالن و انـواع   یان ذهنـ مانـدگ  عقـب ، یلـ کو ال یسـ یماران مزمن سفلی، بیاجتماع
ت جامعـه در  یـ ن افراد از جامعـه و حما یا يآور دوگانه داشتند: جمع یز هدفکن مرایشدند. ا می

 ند.یجاد نماین افراد این بود اکه ممک یالتکبرابر مش
 و سـپس در اثـر   یمکت از لحاظ یمتعدد عارضه معلول يادادهیستم بعلت وقوع رویاز قرن ب

 شدند. یدستخوش دگرگون یفکیاز لحاظ  کیپزشهاي  شرفتیپ
نقـاط   یمتعـدد در اقصـ  هـاي   ، انقـالب ییای، آسـ ییاروپا يشورهاکان ینده مکپراهاي  جنگ

رد. وقـوع جنـگ   کـ فا یااي  نقش قابل مالحظه معلوالن یمکش یدر افزا یعیجهان و حوادث طب
اد معلـوالن و  یـ در ازد يگـر یعامل مهم د از اروپا در آن یر شدن بخش اعظمیاول و درگ یجهان

ر جامعـه  یکاز پ یبخش به عنوانت یه عارضه معلولکط آنان است. چرایر شراییدر تغ ینقطه عطف
تعداد معلوالن باعث حساس شدن جامعه نسـبت بـه    یمکش یرد. افزاکل یت خود را تحمیرسم

 معلوالنه کن نگرش ید. ایآنان گرد يشرفته در جهت مداوایپ ينولوژکاز تگیري  هو بهر معلوالن
ت فعـال  کت شریو قابل یو ذهن یجسمهاي  یستگیخود قادر به بروز شاهاي  تیمحدود رغم علی

دا یـ نـد، گسـترش پ  کجاد یر این مسیدر ا یتواند مانع نمی هستند و نقص عضو یدر امور اجتماع
اول متوقـف شـد.    یند بود و قبل از جنگ جهانکآهسته و  1یتوانبخش هاي رد. گسترش برنامهک

اي  و حرفـه  یجسم یه بازتوانیز برپاکمتمر یاول و دوم توانبخش یجهانهاي  ن جنگیدر فاصله ب
 ه در ارتباط با جنگ مجروح شده بودند.کبود  یافراد معلول

خود بازگشـتند و بـه   هاي  سرباز مجروح و معلول به خانهها  ونیلیدوم م یپس از جنگ جهان
در  معلـوالن  ير نگهـدار کـ ب تفیـ ن ترتیـ ملحق شـدند. بـه ا   یو خانوادگ یاجتماع يعاد یزندگ

 يه طـرح آمـوزش افـراد نـاتوان و معلـول بـرا      کد یرس نمی به نظر یگر عملیمؤسسات نه تنها د
 ن آن شد.یگزیجا یاجتماع یخود و بازگشت به زندگ یمراقبت و بازتوان

گسترده شـده   یعیبه سرعت و به طور وس یدوم تا به امروز مفهوم توانبخش یاز جنگ جهان
ـ ها  تیه تمام معلولک یملهاي  يریز برنامهاز به یاست و ن  ش احسـاس یش از پـ یرا پوشش دهد ب
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 مسـأله ا سـبب طـرح   یـ ون نفـر معلـول در سرتاسـر دن   یـ لیم 650ش از یامروز وجود ب 1.شود می
ن قشـر را هـم اضـافه    یـ اهاي  است. اگر خانواده شده یانموضوع مهم جه یک ت به عنوانیمعلول

نند. در هر منطقـه جهـان، در هـر    ک ی میت زندگیارد نفر در جهان با معلولیلیب دو میم، قرینک
 یاز تجـارب اساسـ   ياریننـد و از بسـ  ک ی مـی جامعه زنـدگ  یشور، افراد معلول اغلب در حواشک

شـغل،   یـک ردن کـ دا یـ رفتن بـه مدرسـه، پ   يبرا یمک يدواریباشند. آنان ام می محروم یزندگ
 یاسـ یا سیـ  یاجتماع یبهره بردن از زندگ ردن فرزندان،کل خانواده، بزرگ کیشدن، تشدار  خانه

حمـل و نقـل و    ،یانـات عمـوم  کام هـا،  ت افراد معلول در سرتاسر جهان، مغازهیثرکا يدارند. برا
ن یت جـزء بزرگتـر  یـ معلول يد داراافـرا  2باشـند.  می نسبتاً خارج از دسترس آنان اطالعات، یحت
ن افـراد  یرتـر یدرصـد از فق  20 روند. بر اساس برآورد انجام شـده  می ده به شماریب دیت آسیاقل

در حال توسـعه هسـتند    يشورهاکدر  تیمعلول يان داراکودکدرصد  98جهان، معلول هستند؛ 
جهان معلول هسـتند.   یابانیان خکودکدرصد از  30د طبق آمار موجو اند. ردهکل هم نیه تحصک

ن مقـدار  یشورها اک یه در برخکدرصد است  3ت حدود یمعلول يبزرگساالن دارا ينرخ سواد برا
   3باشد. می درصد یک زنان معلول يبرا

 اریبسـ ه احتمـال  کـ  یوجـود دارد. در حـال   تیـ ن فقر و معلولیب یکیتکالیرابطه د یکاغلب 
توانـد   مـی  ت، خـود یـ ت مواجهه شـوند، معلول یشان با معلولیر در طول زندگیه مردم فقکرود  می

و انـزوا مواجهـه    ضیافراد معلول اغلب بـا تبعـ   هکن است یل آن هم ایز بشود. دلیمنجر به فقر ن
 یمنـ یمبـود ا کبه آب سـالم،   یه، فقدان دسترسی، سوءتغذيسواد بی ت با جهل ویهستند. معلول

ت وجـود  یـ ن واقعیـ ه دارد. ایدوسو ی، ارتباطكناسالم و خطرنا يارکط یو شراها  يماریدر برابر ب
ي هـا  سیاسـت و  هـا  دولـت  يو سهل انگـار  یتوجه بی جهیرانه معلوالن در نتیفق یه زندگکدارد 

 4ده انگاشتن معلوالن شده است.یه سبب نادکآنهاست 
ابد. ی می شیعتاً تعداد افراد معلول هم افزایابد، طبی می شیت جهان افزایه جمعکهمان طور 

هـاي   يمـار یو هنگـام تولـد، ب   يباردار یف طیضع کیط پزشیدر حال توسعه، شرا يشورهاکدر 
هـاي   ر سـالح یـ ثک، تینـ یزمهاي  نیم ها، مسلحانه، خشونتهاي  يری، درگیعیطب يای، بالیعفون
شـوند.   مـی  مـدت  یطـوالن هـاي   یفسـردگ و جراحات، نقص عضـو و ا ها  بیو... سبب آس کوچک
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شـوند.   مـی  ن جوانـان، ینقص عضو خصوصاً در بها  ونیلی، هر ساله موجب بروز میحوادث رانندگ
عمــر  انـد،  متولـد شــده  یه پـس از جنـگ دوم جهــان  کــ یسـان کشــرفته یپ يشـورها کالبتـه در  

 1اند. آمدهنار کت، یج با معلولیبه تدر از آنان ياریه بسک چرا اند، داشتهتري  یطوالن
ش روز افـزون  ینخست، افـزا  معلوالنت و یمعلول مسألهپرداختن به  یل اصلیدالترین  از مهم

 یه به علت عدم آگـاه کر و در حال توسعه است یفق يشورهاکتعداد افراد معلول به خصوص در 
را دارنـد. دوم،   معلـوالن ن تعداد یشتری، بیافکانات کو نبود ام تیاز معلول هاي پیشگیري روش از
ض یه؛ عدم تبعـ یکشود. در حال می شان روا داشتهیه همواره نسبت به اکاست  يو نابرابر ضیتبع

ه هرگونـه  کـ شود،  می مطرح يحقوق بشر یالملل بینثر اسناد که در اکاست  هایی بحث از جمله
 ننـد. آنچـه مهـم   ک مـی  رامت انسان قلمـداد کو احترام به  حقوق يبرابر را ناقض اصول یضیتبع
گاه یم جایبدان 2،شدن یند جهانیر فرآیه در مسکاست  ین سؤال اصلید، جواب دادن به اینما می

ده گـرفتن ده  یـ تـوان بـا ناد   نمی ه؛کرد. چراکت یتوان از آنان حما می جاست و چگونهک معلوالن
د بـه  یـ ن سـؤال، با یـ ا یشدن دم زد. اما قبـل از بررسـ   یاز جهان يت جامعه بشریاز جمعدرصد 

او در نظـر   يگـران بـرا  یش از دیب ید حقوقیا بایست؟ آکیمعلول  اینکهاز جمله  يگریسؤاالت د
اش  ن قشر از افراد جامعهیت ایوضع یشروع به بررس یاز چه زمان المللی بین ا نه؟ جامعهیگرفت 

تنهـا بـه عنـوان     معلـوالن ت از یـ ا حمایانجام داده است؟ آ هایی تین راستا چه فعالیرده و در اک
 م.ی.. پاسخ ده.باشد؟ و المللی می بینجامعه  يفرا رو یا الزامیاست و  یدوست نوع

است؛ چه  يجوامع امروزهاي  ن چالشیت از بزرگتریمعلول يافراد دارا یموضوع حقوق انسان
 اریده بسـ یـ ن پدیا ین افراد، ابعاد انسانیز رقم مطلق ایو ن یرشد ناتوانزان یش روزافزون میبا افزا
 باشد. می شود، می از آنچه تصورتر  عیوس

از سر  يو نه تنها برخورد ن موضوع استیبا ا یت دارد برخورد حقوقیان اهمین میآنچه در ا
بـه   یترسـ ه اغلـب از دس ک يقشرهاي  يازمندیبه جهت رفع ن يصدقه و مستمر يترحم و اعطا
ي ا معنـو یـ  يمادهاي  کمکاگر در روزگاران گذشته  اند. خود، دور نگهداشته شده یحقوق اساس

تابـد.   یرا برنمـ هـا   کمـ ک اینگونـه گـر  یم دکامروز و نگرش حا يایارساز باشند، دنکتوانستند  می
 ت بشناسـد و از آنـان  یبـه حقـوق برابـر را بـه رسـم      معلوالناز یموظف است ن المللی بینجامعه 
شـان در بـه دسـت آوردن حقـوق خـود،      یاهـاي   یبا توجـه بـه نـاتوان    اینکهند، ضمن کت یحما

 یه مبـان کـ م یق بـر آن هسـت  یـ ن تحقیـ در ا رد.یآنان در نظر بگ يز برایرا ناي  ژهیوي ها حمایت
م؛ ینک ین حقوق را بررسیناظر بر ا يحقوق بشر المللی بین يو ابزارها معلوالنت از حقوق یحما
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، نحـوه رفتـار و آمـوزش    ییان اسـتثنا کودک ها، تیت، انواع معلولیمعلول يره افراد دارااگرچه دربا
 یه بـه بررسـ  کـ  یوجود دارند امـا متأسـفانه در مـورد منـابع     ياریآثار بس و... ییان استثناکودک

نـد  ک می ر تالشن پژوهش حاضیم. بنابرایمبود مواجهه هستکشان بپردازند با یا يازهاین یحقوق
ق اطالعـات الزم از  ین تحقیانجام ا يبرا د.ین قلمرو را پر نمایدر ا یحقوق خألاز  ید بخشیتا شا
ارائـه   يبـرا  یلـ یتحلـ   یفیو سـپس از روش توصـ  اند  شده يگردآور یدانیو ماي  تابخانهکطرق 

 مطالب استفاده شده است.
ت از یـ حما یمهـم حقـوق   یمبـان  و تیـ ف معلولیـ ق در بخش نخست خود، به تعرین تحقیا

 و طـرق تحقـق آنهـا اشـاره     معلـوالن حقـوق  تـرین   پردازد، و در بخش دوم به مهـم  می معلوالن
 د.  ینما می

ــی  ــا الزم م ــگ     در اینج ــراهیم بی ــر اب ــاي دکت ــاب آق ــدم جن ــاتید ارجمن ــم از اس  زاده،  دان
 بیبـی مجنـده و اسـتاد گرانقـدرم     محمـد ح دکتـر  سعید رهایی، جناب آقـاي  دکتر جناب آقاي 

 اسـت، دریـغ ایشـان    هاي بی قاسم زمانی که چاپ این اثر مدیون حمایت جناب آقاي دکتر سید
مـتن نهـایی   و تصـحیح  همچنین از آقاي احمد قاسمی به جهت مطالعه  .تشکر و قدردانی نمایم
 کنم. اثر، سپاسگزاري می
 د:یگو یم 1برتولت برشت

 نند،ک یم یزندگ یکیه در تارکهستند  یسانک«
 برند، می به سر ییگران در روشنایه دک یدر حال

 م،ینیب می نند،ک ی میروز زندگ ییه در روشناکرا  یسانکما 
 »هستند. یکیه در تارک هایی همان
خـروج   يباشد بـرا  یشود راه می نهین زمیه در اک یقاتیو تحق ها تالشه تمام کد ین امیبه ا

 .ییروشنا يبه سو یکین افراد از تاریا
 نگار نباتی
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