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Abstract
People who have experienced different physical, psychological, and social harms
may have challenges other than health threat to face due to various reasons.
Challenges that despite treatments and medical interventions may cause the affected
individual to be incapable of returning to the society and necessitate further
processes for returning to normal life. This topic relates to disability in rehabilitation
science. In spite of developments of rehabilitation science in recent decades, from a
legal and especially human rights perspective, legal gaps in relation to rehabilitation
exist. Thus, in this article with human rights in mind and considering the hypothesis
that access to rehabilitation services is a human right and from an analytical
descriptive aspect we answer the question that whether access to rehabilitation
services could be recognized as a an independent human right?
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چکیده
آسیب های مختلف جسمی ،روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون میتواند مدممدان مر مضدد
آن را با چالشی بیش از ته ی سالمتی مواجه سازم .چالشدی هده بدهرغد مرمدانهدای اولیده و
اق امات پزشکی ممکن است همچنان زمینههای بازگشت فدم به جامضه را فداه نسازم و نیاز به
مجموعه اق اماتی به منظور بازگشت به زن گی عامی وجوم ماشته باش  .موضوعی هه از آن با نام
توانبخشی یام می هنن هه مر چارچوب علوم توانبخشی پیون نزمیکی با مضلولیدت یافتده اسدت.
بهرغ پیشدفتهای عل توانبخشی مر چن مهة اخید ،از منظد حقوقی و بهویژه رویکددم حقدو
بشدی شاه خألهای قانونی مر خصوص مقولة توانبخشی هسدتی  .ازایدنرو ،مقالدة پدیشرو بدا
ه ف تبیین نگاه حقو بشدی به توانبخشی ،با مرنظدد گددفتن ایدن فدضدیه هده مستدسدی بده
خ مات توانبخشی یک حق بشدی است ،با نگاهی توصیفی -تحلیلی به این پدسش اصلی هه آیا
مستدسی به خ مات توانبخشی را میتوان به عنوان یک حدق بشددی مسدتقل شناسدایی هددم
پاسخ گفته است هه مستدسی به خ مات توانبخشی حقی مر شمار حقو بشد است.

کلیدواژگان
توانبخشی اجتماعی ،توانبخشی حدفه ای ،حقو بشد ،توانبخشی پزشکی ،مستدسی بده خد مات
توانبخشی ،مضلولیت.
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مقدمه
مر هشورهای مر حال توسضه شدایط پزشکی ضضیف طی بارماری و هنگدام تولد  ،بیمداریهدای
عفونی ،بالیای طبیضی ،آسیبهای اجتماعی ،مرگیددیهدای مسدلحانه ،خشدونتهدا ،مدینهدای
زمینی ،تکثید سالحهای هوچک و غیده سبب آسیبها و جداحات ،نقص عضو و افسددمگیهدای
طوالنی یا هوتاهم ت میشون  .چنین مسائلی مر هد جامضهای بده ایجدام نیازهدای اجتمداعی مر
میان مدممان آن جامضه منجد میشوم هه از مه تدین آنها ،بازگشت به جامضده اسدت هده خدوم
نیازمن واهنش بهموقع و علمی به آن است .هدچن بدوز چندین چدالشهدایی مر هشدورهای مر
حال توسضه بسیار است ،به مضنای آن نیست هه هشورهای توسضهیافته از چدالشهدای یامشد ه،
مصون باشن  .مر نتیجه بهملیل امکان وقوع آسیبهای جسمی ،روانی و اجتماعی (به هد علتدی)
مر هد جامضه ای نیاز به چدارچوب علمدی متناسدبی بددای واهدنش مقیدق و عملدی وجدوم مارم
چارچوبی هه مر قالب علوم توانبخشی بهمنظور بازگشت آسیبمی گان به جامضه تالش میهند
و امدوزه بهعنوان یک رشتة تخصصی مر مانشگاههای مختلف جهان ت ریس میشوم.
مفهوم توانبخشی بسیار گستدمه بومه و از مامنة وسدیضی بدخدورمار اسدت .زمدان زیدامی از
شناخت علمی آن مر جهان و بهخصوص ایدان نمیگذرم و علمی ج ی التوسدضه اسدت ،هدچند
ق مت اق امات آن به طول عمد بشد میرس  .اق اماتی هه نه بهعنوان توانبخشی ،بلکه بدا تدالش
بدای بازگشت مج م افدام مچار ناتوانی به زن گی عامی انجام گدفته است.
مر میان آسیبهای متض می هه ممکن است مر هد جامضهای نیداز بده توانبخشدی را آشدکار
سازم ،مضلولیت پیون نزمیکی با توانبخشی بدقدار هدمه است .تاریخچة مضلولیت سدشدار از بیدان
تبضیض هایی است هه مر طول تاریخ (حتی تاریخ مضاصد) نسبت به جامضدة هد ف اعمدال شد ه
است .افدام مارای مضلولیت 1بیش از آنکه به عنوان مضلول شناخته شون  ،بای بهعنوان انسانهای
 .1چهار م ل اصلی مر خصوص نگدش به افدام مارای مضلولیت وجوم مارم .م لهای خیدیهای ،پزشکی ،اجتماعی و حقو
بشدی .امدوزه با توجه به پذیدش م ل حقو بشدی استفامه از واژگان متناسب بدای اشاره به شهدون انی هه مارای
مضلولیتان  ،مورم توجه است .سازمان جهانی به اشت و فضاالن حوزة حقو افدام مارای مضلولیت ،استفامه از
واژههایی چون توانخواه ،توانیاب ،مضلوالن ،افدام با نیازهای ویژه و نظاید آن را مدموم میمانن  .ملیل این امد نیز آن
است هه واژههای یامش ه ،با نوعی پیشماوری مر خصوص افدام مارای مضلولیت همداه است .آنچه مه است ،نشان
مامن فدمیت افدام صدفنظد از مضلولیتی هه مارم ،است .بداساس این رویکدم ،فدمیت افدام مق م بد مضلولیت آنان
است .یک فدم مارای مضلولیت مر مرجة اول انسان است و سپس مارای مضلولیت میباش  .ازاینرو ،بهتدین واژهی هه
امدوزه به مور از هد نوع تدح  ،پیشماوری ،تضارف و  ...میتوان توصیفهنن ة وضضیت م نظد باش  ،افدام مارای
مضلولیت ) (Persons With Disabilityاست هه هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت نیز از همین واژه استفامه هدمه
است .بدای اطالعات بیشتد مر این زمینه و همچنین بههار بدمن واژههای صحیح بدای انواع مضلولیتها ر.ک:
https://www.federalregister.gov/documents/2013/08/01/2013-18552/change-in-terminology-mentalretardation-to-intellectual-disability
and
http://nwadacenter.org/factsheet/disability-language-andetiquette-medical-facilities and http://sudcc.syr.edu/LanguageGuide/index.html#faq-6
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همنوع مر جامضه مرنظد گدفته شون  .انسانهایی هه تنها مر رفتدار ،اداهد یدا عملکددم خدوم بدا
میگدان متفاوتان و هارهای خویش را بهگونهای میگد نسبت به افدام عامی انجام میمهن  ،اما از
نظد انسانی شایستة بدخورماری از امکانات جامضه و حضوری فضال و پدنشاط مر اجتماع هستن .
از سوی میگد ،توانبخشی با موضوع مضلولیت گده خورمه است .از سدال  13۹5بده بضد مفداهی
حقو انسانی بشد مر تضاریف و بدخورم با افدام مارای مضلولیت جلوهگد ش  .این نگدش حتدی مر
طبقهبن ی آنان تأثید گذاشت و بههلی طبقهبن یهای قبلی را مگدگون ساخت .از همین منظدد
تضدیف توانبخشی نیز تغیید یافت و بیشک می توان گفت تحوالت این سالها زن گی بسیاری از
افدام مارای مضلولیت را مگدگون ساخت .ب ینتدتیدب توانبخشدی بدهعندوان یکدی از مهد تددین
موضوعات مورم توجه بدای افدام مارای مضلولیدت بدهجدای مداهیتی هلینیکدی و پزشدکی مارای
ماهیتی اجتماعی و انسانی ش هه بداساس آن حتی مر تضدیف خوم خواستار م اخله مر نظامهای
اجتماعی بدای بستدسازی افدام مضلول مر جوامع ش و از مولت ها خواست تا مر بدخی مدوارم از
جمله مر حیطة آموزش ،سالمت ،توانبخشی ،ارتباطات ،رفتوآمد  ،زند گی مد نی و اسدتقالل و
خومهفایی اقتصامی توجه ویژهای به افدام مارای مضلولیت مبذول مارن تا آنها نیز ب ینوسیله به
سطح افدام عامی جامضه بدسن  .بی شک این مه مر گدو پیمومن فداین های توانبخشدی میسدد
است موضوعی هه هدچن بهعنوان یک عل مستقل فضال و پویاسدت ،لکدن مر امبیدات حقدوقی
هنوز وارم نش ه یا اگد مطدح است ،نه مر سطح گفتمدان حقدوقی ،بلکده مر سدطح گفدتوگدوی
حقوقی است .ازاین رو ،مطالضة حقوقی حوزة توانبخشی بهمنظور تولی امبیدات مر ایدن عدصده و
بدرسی آن بهعنوان یک حق بشدی الزم و ضدوری بهنظد میرسد تدا از ایدن رهداورم ،بدازیگدان
حقوقی و مر ص ر آنها مولت ها را مر قبال فداه آورمن و مستدسی به خ مات توانبخشی متضه
ساخت .بد همین اساس مقالة پیش رو ،مرص م پاسخ به این پدسدش اصدلی بدمدیآید هده آیدا
مستدسی به خ مات توانبخشی را میتوان بهعنوان یک حق مستقل بشدی شناسایی هدم
مر هنار پدسش اصلی مطدحش ه ،پدسشهای فدعی ذیل نیز مطدح است:
مفهوم و گستدة توانبخشی چیست
مداحل مستدسی به خ مات توانبخشی ه امان
با مرنظد گدفتن پدسش های مذهور ،فدضیة تحقیق بد این اصل استوار است هه مستدسی به
خ مات توانبخشی یک حق بشدی است.
مطالضة پیش رو ،با نگاهی توصیفی -تحلیلی و به روش هتابخانه ای مرص م پاسخگویی به
پدسش های مطدح ش ه ،است .مر همین زمینه مقالة حاضد ،مر سه قسدمت هلدی مفهدوم و
قلمددو توانبخشدی ،بدماشدت هددای حقدوقی از توانبخشدی و عناصددد مستدسدی بده خد مات
توانبخشی را مطالضه می هن .
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مفهوم و قلمرو توانبخشی
پیش از پدماختن به مسائل حقوقی توانبخشدی تضدیدف آن مر لغدت و مقددرات و تبیدین قلمددو
مفهوم ضدوری است.

 .1تعریف توانبخشی در لغت
نام توانبخشی از پیشون واژة ری به مضنی موباره و هابیتایتد 1به مضنای متناسب ساختن میآی .
وقتی چیزی میافت و خداب میشوم و نیاز به تدمی مر شدایط بهتدد مارم ،بده توانبخشدی نیداز
مارم .افدام پس از یک حامثه یا عمل جداحی بدای بازگدمان ن ق رت خوم بهمنبال توانبخشی یدا
یامگیدی اینکه چگونه ب ون موام مخ ر یا ساید موام و رفتارهای اعتیامآور زن گی هنن  ،هسدتن
(همالی.)250 :1930 ،
فدهنگ مدیام وبستد مر بیان مضنی توانبخشی آورمه است:
آورمن هسی یا چیزی موباره به وضضیت عامی و طبیضی پس از یک بیماری ،آسیب ،مشکل،
موام مخ ر و  ...آموزش مامن یک مجدم مر زن گی بدای یک زن گی سال و مولد  .آورمن هسدی
یا چیزی موباره به شدایط خوب مر اولین مضنا .مر مومین مضنا بازگدماند ن بده وضدضیت سدابق.
موباره بدقدار هدمن .بازگدمان ن بهعنوان انسانی خوب .بدقداری نام خوب .بازگدماند ن بده حالدت
سابق بهعنوان بهده وری .م یدیت خوب یا پدماخت ب هی .محیط زاغه .بازگدمان ن یدا آورمن بده
وضضیت از فضالیتهای سالمت یا مفی و سازن ه .ریشة آن را از التین قدون وسطی میمانن هده
موباره به شایستگی رسان ن مضنا ماشته است ) .(Sandoval Villalba, 2009: 4اولین هاربدم آن
مر ح وم  10۹1میالمی بومه هه مر مضنای پزشکی هاربدم ماشته است و بدای مضندای پزشدکی
آن بازگدمان ن یا آورمن به شدایطی از فضالیدتهدای سدال  ،مفید و سدازن ه مرنظدد مدیگیددم
).(Shelton, 2005: 275

 .2تعریف توانبخشی از منظر مقررات
سازمان به اشت جهانی ( )13۹3مر تضدیف توانبخشی میگوی  :مجموعهای از خد مات و اقد امات
هماهنگ پزشکی ،آموزشی ،حدفهای و اجتماعی هه بدای بدازتوانی فددم مارای مضلولیدت و ارتقدای
هارایی او مر باالتدین ح ممکن بهمنظور مستیابی به زن گی مستقل مر جامضه عدضه میشوم.
توانبخشی به مفهوم بازگدمانی ن تواناییها ،حفظ شأن و منزلت فدم مارای مضلولیت و تضیین
جایگاه قانونی اوست2.
1. Rehabilitation
2. http://www.who.int/rehabilitation/en/ Visited at 23/10/2017.
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از نگاه سازمان بهزیستی ایدان به مجموعه اق امات بهمنظور هاهش مضلولیت و افزایش تدوان
فدم مبتال به نقص بدای آنکه بتوان مر صورت امکان به استقالل زیستی ،اقتصدامی و اجتمداعی
نائل گدمم ،توانبخشی اطال میشوم (همالی.)251 :1930 ،

 .3قلمرو توانبخشی
 .1 .3جامعة هدف توانبخشی
با توجه به آنچه از تضدیف توانبخشی بدمی آی  ،هارهدم آن هد زمانی است هه آسیبی به هد ملیل
به شخص یا اشخاصی وارم آم ه باش  .آسیب ممکن است مامی ،روانی یدا هدد مو باشد  .مامندة
مفهوم توانبخشی بیانگد آن است هه بدخالف تصور راید صددفاا افددام مارای مضلولیدت نیازمند
خ مات توانبخشی نیستن  ،بلکه سالمن ان ،هومهان بزهمی ه ،هومهان هدار و خیابدانی ،مختددان
فداری ،زنان خشونتمی ه ،افدام زن انی ،افدام مبتال به اعتیام و  ...نیازمن بهدهمند ی از خد مات
توانبخشی بدای بازگشت موباره به زن گی هسدتن ) . (Nowak, 2008: 91-93ازایدنرو ،جامضدة
ه ف خ مات توانبخشی بسیار گستدمه است .هدچن مر مفهوم هلیتد و با نگاه فلسفی میتدوان
مایدة شمول توانبخشی را به تمامی موجومات ،جاند ار و غیدجاند ار تسددی مام لکدن اقد امات
توانبخشی مر مفهوم هلیتد بدای تحقق بهدهمند ی بشدد از فدصدتهدای بدابدد و بدخدورماری از
زن گی شایسته است ) .(Shakespeare, 2002: 12چنین مفهوم عامی از توانبخشی را مدیتدوان
مر یک سنت ق یمی ژاپنی بهخوبی یافت.
هینتسوگی 1سنت مدمت ژاپنی است .وقتدی ادفدی تددک بدمدیمارم و شکسدته مدیشدوم،
مدمتگد ژاپنی آن را با طال تدمی میهن  .مر هینتسوگی تدکهای بدماشتهش ه بد روی اددف،
با طال پد میشوم ،چداهه تدکها بخشی از بومن است بخشی از مسید رش و تکامل .بده همدین
ملیل است هه تدک ها با طال بدجسته می شون تا بخشی از مسیدی باش هه تجدبه شد ه اسدت
بخشی از بومن ،تق ید شوم .مر این سنت مدمت ،سبوی شکسته بن زنی نمی شوم ،چداهه بن زن
تنها به چسبان ن تکه های ج اش ه می پدمازم .بن زنی یضنی اسید خاطدة شکسدت بدومن یضندی
تالش بدای بازسازی گذشته و تالش بدای تب یل ش ن به چیزی هه به خوبی گذشته نیست امدا
می خواهی هارام باش  .هینتسوگی امدا سدنتی اسدت هده سدبوی شکسدته را بده روز نخسدت
بازنمیگدمان بلکه به چیزی فداتد از سبوی گذشته تب یل میهن  .هینتسدوگی تددمی نیسدت
گذار به آین های مطلوبتد است هه از گذشتة نامطلوبتد بدمیآی 2.

1. Kintsugi
2. https://www.lifegate.com/people/lifestyle/kintsugi Visited at 15/12/2017.
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 .2 .3توانبخشی و معلولیت
بهملیل آنکه بدزر تددین اقلیدت هدد جامضده ای شدهدون ان مارای مضلولیدت هسدتن  ،ازایدنرو،
همانگونههه ذهد ش  ،تصور رای آن است هه اساساا مفهوم توانبخشی با مضلولیدت گدده خدورمه
است .بداساس آمار سازمان جهانی به اشت  10مرص جامضده را افددام مارای مضلولیدت تشدکیل
می مهن  .البته این آمارها متناسب با تضدیف ارائه ش ه از مضلولیت مر هشورهای مختلدف جهدان
متفاوت است .مر هشوری چون افغانستان  9مرص و مر هشوری چون ایاالت متح ة امدیکدا 10
تا  25مرص از جمضیت هل را افدام مارای مضلولیت تشکیل میمهن  1.مر ایدان نیز یک میلیدون
و سیص هزار نفد م مجوی مارای مضلولیت تحت پوشش سازمان بهزیسدتی هشدور و 00۹033
جانباز تحت پوشش بنیام شهی و ایثارگدان هستن  2.مر مجموع تخمین زمه میشوم هه حد وم
 15مرص از جمضیت ایدان نیز مضلولیتهای مختلف مارن  .البته مص ومیتهدای هوتداهمد ت و
مقطضی منفک از آمارهای مذهورن و مر زمدة افدام مارای مضلولیت بهشمار نمیآین 9.
نظد به همین اهمیت آماری و نیاز مائمی افدام مارای مضلولیت به خ مات توانبخشدی اسدت
هه پیون میان مضلولیت و توانبخشی بهنوعی با یک یگد گده خورمه است.

 .3 .3رابطة حق بر سالمت و توانبخشی
از می گاه سازمان جهانی به اشت سالمت عبارت است از :بدخورماری از آسایش هامل جسدمی،
روانی و اجتماعی و نه صدفاا فق ان بیمداری و نقدص عضدو 0.مر نظدیدة تفسدید عمدومی شدمارة
چهارمه همیتة میثا بین المللی حقدو اقتصدامی ،اجتمداعی و فدهنگدی موجدوم بدومن ،قابدل
مستدس بومن ،قابل قبول بومن و هیفیت ،عناصد چهارگانة حق بد سالمت محسوب مدیشدون 0.
همان طورهه مر مق مة اساسنامة سازمان جهانی به اشدت آمد ه اسدت :چنانچده بدخدورماری از
باالتدین استان ارم قابل حصول به اشت را بهعنوان یک تضدیف پذیدفتهشد ه از سدالمت بد انی ،
میتوان به نوعی توانبخشی را ماخل مر سالمت نیز مانست .با توجه به تضاریف مذهور ،توانبخشی
بهعنوان بخشی از رون سالمت میتوان مر نهایت به سالمت هامل منجد شوم .زمانیهده فددمی
آسیب جسمی ،روانی یا اجتماعی می بین  ،ابت ا مسئلة مرمان و بهبوم شخص آسیبمی ه مطدح

1. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ Visited at 10/02/2018.
2. http://meybodema.ir/?p=8554 Visited at 15/03/2018.

 .9آمارهای واقضی از تض ام شهدون ان مارای مضلولیت مر ایدان بهمداتب بیشتد است .اما هیچگاه آمار مقیقدی مر ایدن
خصوص ارائه نش ه است .حتی مدهز آمار هشور مر سدشماری سال  1930به مضلولیت توجه نکدمه است.
4. Fact Sheet No. 323, World Health Organization Health and Human Rights, 2012, Para.4.
5. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) Adopted at
the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August
2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4), Para.23-27.
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می شوم هه همان مقولة سالمت است .اما مر امامه بهبوم بهتنهایی هفایت نمیهن و بای بدنامدة
توانبخشی ر ا مر خصوص فدم نیز به اجدا گذاشت تا بتوان بازگشت پای ار فدم به جامضه را فداه
ساخت .اسنام جهانی و منطقهای متض می اع از الدزامآور و غیدالدزامآور بده شناسدایی حدق بدد
سالمت پدماخته ان هه مر موارمی به توانبخشی نیز مر هنار سالمت اشاره ش ه اسدت .مدامة 12
میثا بین المللی حقو اقتصامی ،اجتماعی و فدهنگی از جمله اسدنام جهدانی الدزامآور مهمدی
است هه حق بد سالمت را به عنوان یک حق بشدی شناسایی هدمه است1.
مر مجموع با مرنظد گدفتن نکات مذهور بای گفت نظد به اهمیت و تخصصی بومن موضدوع
توانبخشی پدماختن به ابضام و جنبههای گوناگون آن بهصورت مستقل الزم و ضدوری است.

برداشتهای حقوقی از توانبخشی
پدسش اساسی آن است هه آیا توانبخشی شدیوهای از جبددان خسدارت اسدت یدا حدق مسدتقل
بشدی مر پاسخ به پدسش مطدحش ه مدی بایسدت هدد مو جنبده را از منظدد اسدنام و مقددرات
مختلف مورم توجه قدار مام.

 .1توانبخشی سازوکاری برای جبران خسارت
یکی از شیوههای پذیدفتهش ه مر خصوص جبدان خسارت ،توانبخشی است .از جمله اسنام مهمدی
هه توانبخشی را بهعنوان شیوهای از جبدان خسارت مقدر ماشته است ،مدامة  10هنوانسدیون مندع
شکنجه و ساید رفتارها و مجازاتهای غیدانسانی و تحقیدآمیز مصوب مه مسامبد  13۹0ملل متح
است .ص ر مامة  10هنوانسیون یامش ه اشضار میمارم :هد هشور عضدو مر چدارچوب قدوانین خدوم
مداقبت به عمل خواه آورم تا خسارت وارمه به قدبانی شکنجه جبدان شوم و وی از حق قابل اجددا
بدای مریافت خسارت هافی و منصفانه ،از جمله امکانات اعامة هامل به وضع سابق بدخورمار شدوم2.
همچنین هنوانسیون حقو هومک مصوب  13۹3مر موام  9۹و  93موضوع توانبخشی را بهعندوان
شیوهای از جبدان خسارت مقدر ماشته است .بداسداس بند  0مدامة  9۹هنوانسدیون مطددحشد ه،
هشورهای طدف هنوانسیون مطابق با تضه ات خویش نسبت به حقو بدینالملدل بشدموسدتانه مر
جهت حمایت از افدام غیدنظامی هنگام جنگهای مسلحانه ،تمام اق امات عملدی را بددای تضدمین
حمایت و مداقبت از هومهانی هه تحت تأثید عواقب جنگ قدار گدفتدهاند  ،بدهعمدل خواهند آورم.
مامة  93نیز به اق اماتی هه مولتهای عضو مدیبایسدت از هومهدان مواجده بدا اسدتثمار ،جندگ و
 .1بدای آشنایی با مبانی حق بد سالمت ر.ک :اسالمیتبار.1930 ،
2. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984,
Art.14.
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شکنجه بدای سازش مج م اجتماعی بهعمل آورن  ،تأهی میهن  1.عالوهبد مضاه ات حقو بشددی
یامش ه ،یکی میگد از اسنام الزامآور مر عدصة حقو بدینالملدل هنوانسدیون ممنوعیدت اسدتفامه،
ذخیده ،تولی و انتقال مینهای ض نفد مصوب  1331مشهور به هنوانسیون اتاوا است هه موضدوع
توانبخشی را مورم توجه قدار مامه است 2.مدامة  ۹هنوانسدیون اتداوا مر مقدام بیدان مسداع تهدا و
همکاریهای بینالمللی است .بن  9مامة مذهور ،ت وین و اجدای بدنامدههدای مضدین بددای امغدام
اجتماعی ،اقتصدامی ،مداقبدت و توانبخشدی قدبانیدان مدین را بدهعندوان تضهد مولدتهدای طددف
هنوانسیون مقدر ماشته است هه میتوان از طدیق سازمان ملل ،سازمانهدای جهدانی ،منطقدهای و
ملی ،همیتة بینالمللی صلیب سدخ ،جمضیتهای ملی صلیب و هاللاحمد و ف راسیون بینالمللدی
آن و سازمانهای مدممنهام صورت گیدم .بن  9مامة  ۹هنوانسیون یامش ه 9بده تضهد مولدتهدا مر
زمینة ارائة خ مات توانبخشی به قدبانیان مین اشاره مارم0.

 .2توانبخشی بهعنوان حق مستقل بشری
یکی از اسنام عام حقو بشدی میثا بینالمللی حقدو اقتصدامی اجتمداعی و فدهنگدی 13۹۹
است هه به شناسایی حق های بشدی از جمله حق بد سالمت و ساید حقو اجتمداعی پدماختده
است لکن به حق بد مستدسی به خ مات توانبخشی نه بهعنوان یک حق مستقل و نده مر هندار
حق بد سالمت مر مامة  12میثا اشاره نش ه است.
مر این میان هنوانسیون حقو هومک  13۹3مر موام مختلف بهطور مستقی یا غیدمستقی
به موضوع توانبخشی اشاره مارم .بن  1مامة  20هنوانسیون یامش ه مر بیان شناسدایی حدق بدد
سالمت و تضه ات مولت مر این زمینه اشضار میمارم[ :هشورهای طدف هنوانسیون حدق هدومک
را جهت بدخورماری از بداالتدین اسدتان ارم به اشدت و تسدهیالت الزم بددای مرمدان بیمداری و
توانبخشی به رسمیت میشناسن ] .مر واقع مامة  20هنوانسیون حقو هومک مر هنار حدق بدد
سالمت حق مستدسی به خ مات توانبخشدی را بددای شدهدون ان هدومک هشدورهای عضدو بده
رسمیت میشناس  .بن های  9و  0مامة  29هنوانسدیون یامشد ه ،مر بیدان حمایدت از هومهدان
مارای مضلولیت ارائة خ مات توانبخشی را بهعنوان تضه مولتهای عضو شناخته است .بند  9از
1. Convention on the Rights of the Child, 1989, Art.38-39.

 .2مر خصوص موضوع توانبخ شی قدبانیان مین مر ایدان ر.ک :گزارش تحقیقاتی ذیل هه مر قالب هتاب منتشد ش ه
است .فالحتی و همکاران.19۹3 ،
 . 9شورای امنیت ملل متح نیز اولین قطضنامة خوم مر خصوص اق ام علیه مین را مر سال  2511به تصویب رسان
هه به تضه مولتها مر زمینة توانبخشی قدبانیان مین تأهی مارم تضه ی هه بهنوعی مر راستای بن  9مامة ۹
هنوانسیون اتاوا قدار مارمRes.UN/SC/2365.2017, Para.4. .
4. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel
Mines and on their Destruction, 18 September 1997, Art.6.
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مولتهای عضو میخواه حتیاالمکان بدهنحدوی بدنامدهریدزی هنند هده همدکهدای مقددر را
بهصورت رایگان مر مستدس هومهان مارای مضلولیت و خانوامههای آنان قدار مهن .
همچنین مر بن  0همین مامه مر بیان چارچوبهای بینالمللی بهمنظدور مباملدة اطالعدات
میان مولت های عضو ،به موضوع توانبخشی اشاره مارم .نظد به آنکه روشهای توانبخشی علمدی
و مر چارچوب توسضة تکنولوژی میتوانن بهروز شون تضه مباملة اطالعات مر این زمینه را نیز
بدای مولتها مرنظد گدفته است .مامة  29هنوانسیون حقو هومک بهطور مشخص مر خصوص
هومهان مارای مضلولیت است 1.با توجه به آنکده بداسداس رویکدمهدای ندوین بده مضلولیدت فقدد
محیطی 2را عامل اصلی و پویای مضلولیت میمان و نه صدف مضلولیت جسمی ،ذهنی یدا حسدی
را ،ازاین رو ارائة خ مات توانبخشی به افدام مارای مضلولیت میتوان مسید بازگشت این مسدته از
افدام را به زن گی عامی میسد سدازم .موضدوعی هده هنوانسدیون حقدو افددام مارای مضلولیدت
به عنوان یک مضاه ة جهانی الزام آور حقو بشدی به صدورت خداص بده آن توجده هددمه اسدت.
هنوانسیون یامش ه ،توانبخشی را نه مر هنار سالمت ،بلکه بهعنوان تضه مستقل مولت مر مدامة
 2۹شناسایی هدمه است .ضمن آنکه مر مامة  20به صدورت ج اگانده بده تضهد ات مولدتهدا مر
خصوص سالمت و مضلولیت میپدمازم9.
بداساس مامة  2۹هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت را مدیتدوان ضدامن مستدسدی بده
خ مات توانبخشی به عنوان یک حق مستقل بشدی مانست .بدای اثبات مد عا اسدت الالت ذیدل
حائز اهمیت است:
الف) شناسایی حق مستدسی به خ مات توانبخشدی مر مدامة  2۹هنوانسدیون حقدو افددام
مارای مضلولیت به صورت مقدرة ج اگانه مورم توجه و تأهی مولتها قدار گدفتده اسدت .ایدن مر
حالی است هه تا پیش از تصویب هنوانسیون یامش ه توانبخشی مر هنار سالمت مورم توجه بدوم
یا صدفاا بهعنوان شیوهای از جبدان خسارت لحاظ میش .
ب) تا پیش از تول مامة  2۹هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت بدای آنکه توانبخشدی را
به عنوان حق مستقل بشدی شناسایی هدم ،نیازمن تفسدید اسدنام پیشدینی اسدت هده موضدوع
توانبخشی مر آنها قی ش ه است لکن هنوانسیون  255۹مجمع عمومی ملل متح بهصداحت و
نه بهصورت ضمنی حق مستدسی به خ مات توانبخشی را به رسمیت میشناس .
1. Convention on the Rights of the Child, Art.23-24.

 .2فقد محیطی از موانع اساسی مر بهدهمن ی افدام مارای مضلولیت از حقو خویش است ،بهنحوی هه هنوانسیون
حقو افدام مارای مضلولیت مر تضدیف خوم از مضلولیت فقد محیطی را بهعنوان یکی از ارهان اصلی مضلولیت
شناسایی میهن  .بدای مطالضة بیشتد ر.ک :مضلولیت ها :راهنمای تطبیق و اجدای اثد بخش میثا جهانی
حقو افدام مارای مضلولیت ،متدجمان ابلحسن فقیه ،هاا نظم ه و محم تقی همدنگ یوسفی ،انتشارات امارة
هل روابط عمومی سازمان بهزیستی هشور ،چ اول.19۹۹ ،
3. Convention on Rights OF Persons with Disability, 2006, Art.25-26.
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ج) ع ه ای از حقوق انان بد این باورن هه هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت اساساا حدق
ج ی ی را شناسایی نکدمه ،بلکه حقهای شناساییش ه پیشین را بهصورت خداص بددای بهبدوم
هیفیت زن گی افدام مارای مضلولیت مورم تأهید و توجده قددار مامه اسدت (Marianne, 2010:
 104).اما مر پاسخ به نظد یامش ه ،بای گفت اوالا نظد مطددحشد ه ،مر مقدام بیدان تبیدین مدامة
خاصی از هنوانسیون نبومه است بلکه این مضاه ه حقو بشدی را بهصورت هلی م نظد ماشدته
است .توجه این مسته از حقوق انان مضطوف به آن است هه افدام مارای مضلولیت با حقو ویژه و
متفاوت از ساید آحام جامضه نیست هه میتوانن زن گی شایستهای ماشته باشدن  ،بلکده اجددای
متفاوت و خاص حقو شناسایی ش ه است هده بده فدصدتهدای بدابدد بددای شدهدون ان مارای
مضلولیت با ساید شهدون ان میانجام .
ثانیاا مر هنار نظد اهثدیت ،ع های از حقوق انان نیز مضتق به شناسدایی حدقهدای ج ید مر
هنوانسیون  255۹هستن  .بدای مثال مامة  3هنوانسدیون هده بده تضهد ات مولدتهدا مر زمیندة
مستدسپذیدی میپدمازم ) .(Della Fina, 2017: 203مر نتیجه میتوان گفت مولتهدای طددف
هنوانسیون منضی بدای ایجام و شناسایی حقهای ج ی ن اشتهان .
ثالثاا توانبخشی هارهدمی فداتد از مسئلة مضلولیت مارم .این نکته را نبای از نظدد مور ماشدت
هه صدف اا افددام مارای مضلولیدت بده مستدسدی بده خد مات توانبخشدی نیازمند نیسدتن  ،بلکده
همان طورهه مر بیان تضدیف و اه اف توانبخشی گذشت ،هد فدمی هه به هد علتی مچار آسدیب
ش ه یا مر مضد آسیب قدار گدفتده اسدت ،موضدوع مستدسدی بده خد مات توانبخشدی اسدت.
مجدمان آزامش ه از زن ان ،افدام بزهمی ه ،هومهان و زنان قدبانی خشونتهای جسمی ،جنسدی و
روانی ،افدام مبتال به اعتیام ،سالمن ان و  ...میتوانن هد ه ام موضوع شمول خ مات توانبخشدی
باشن  .ازاین رو ،اشاره به مستدسی به خ مات توانبخشی مر مدامة  2۹هنوانسدیون حقدو افددام
مارای مضلولیت اشاره به یک حق خاص بدای یک گدوه خاص نیست.
م) همانطورهه اشاره ش مر بدخی از اسنام بینالمللدی میگدد موضدوع توانبخشدی مر هندار
سالمت مورم توجه متضاق ین بومه است .لکن بحث این است هه چنین رویکدمی اغلب محد وم
به توانبخشی پزشکی (مر اجدا) میش (نومهی مقد م .)121 :19۹0 ،ایدن مر حدالی اسدت هده
همان طورهه مر امامه خواه آم  ،توانبخشی مارای مداحدل مختلفدی بددای بازگشدت یدک فددم
آسیبمی ه به جامضه است ،ازاینرو مولتها تضه ات گستدمهای مر تحقق این امد مارن .
مر قوانین نظام حقوقی ایدان عالوه بد اساسنامة سدازمان بهزیسدتی هشدور ،هده بده موضدوع
مستدسی به خ مات توانبخشی پدماخته است ،اصل  23قانون اساسی از جمله اصولی است هده
می توان با تفسید متدقیانه از آن خ مات توانبخشی را نیز مر زمدة تضه ات اساسی مولت بهشمار
آورم .اما واقضیت آن است هه اصل یامش ه ،به طور مستقی به موضوع توانبخشدی اشداره نکددمه
است ،لکن مامة  0منشور حقو شهدون ی هه مر آذرماه  1930به امضای رئیسجمهور رسدی ،
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بد حق شهدون ان مارای مضلولیت به مستدسی به خ مات توانبخشی مر هنار خ مات به اشتی و
مرمانی تأهی مارم و همین صداحت مر بیدان (توانبخشدی) نمایدانگد گسدتدش مامندة اصدل 23
قانون اساسی با توجه به توسضة مفاهی حقو بشدی است .مر راستای چنین رویکدمی است هه
مامة  ۹قانون حمایت از حقو مضلوالن مصوب اسفن ماه  193۹مجلس شدورای اسدالمی وزارت
به اشت ،مرمان و آموزش پزشکی را به تسدی خ مات توانبخشی مر بیمدههدای سدالمت بددای
اشخاص مارای مضلولیت متضه میسازم.
مر مجموع میتوان گفت مامة  2۹هنوانسیون حقدو افددام مارای مضلولیدت توانسدته اسدت
تالش های حقوقی پیشین مر زمینة مستدسی به خ مات توانبخشدی را انسدجام بخشد و آن را
بهعنوان یک حق بشدی مستقل مر هنار ساید حقهای رفاهی شناسایی هن .

مراحل حق دسترسی به خدمات توانبخشی
سه مدحلدة اساسدی شدامل توانبخشدی پزشدکی ،1اجتمداعی 2و حدفدهای 9بددای تحقدق هامدل
توانبخشی ضدوری است هه مر امامه بدرسی میشون .

 .1توانبخشی پزشکی
توانبخشی پزشکی مجموعهای است متشکل از نیدوهای توان پزشکی یضنی پزشکان متخصص و
پیداپزشک هه ه ف آنها ممانضت از وخامت وضع عمومی فدم مارای مضلولیدت ،حفدظ حیدات او
بهبوم ضایضه تا ح ممکن از طدیق روشهای مختلف مرمانی ،آمدوزش مهدارتهدای ارتبداطی و
تحدک و مر نهایت تثبیت وضع جسمی -روانی فدم مر زن گی خوم با حد اهثد اسدتقالل ممکدن
است (هدیمی مرمنی .)101 :19۹2 ،تضدیف یامش ه از توانبخشی پزشکی صدفاا مر صورت فضدال
ش ن عناصد بض ی یضنی توانبخشدی اجتمداعی و حدفدهای مدیتواند مفهدوم و هدارهدم واقضدی
توانبخشی را نشان مه  ،چداهه نگاه مطلق به توانبخشی پزشدکی و ماند ن مر ایدن مدحلده ،مر
واقع اسید ش ن مر مام رویکدم فدمگدایانه به مقولة مضلولیت است هه همانا مید گاه پزشدکی بده
افدام مارای مضلولیت است .بداساس می گاه مطددحشد ه ،مضلولیدت ،مسدئلهای پزشدکی اسدت و
میبایست مرمان شوم .تکیه بد رویکدم پزشکی راه را بد می گاههای متدقیانه به مقولدة مضلولیدت
می بن م .امدوزه رویکدمهای اجتماعی و حقو بشدی جایگزین رویکدم پزشدکی شد هاند  .البتده
این ب ین مضنا نیست هه با پذیدش رویکدمهای نوین به مضلولیت توانبخشی پزشدکی نیدز تحدت
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تأثید این مه جایگاه خوم را از مست مامه ،آنچه جایگزین ش ه اسدت ،جدایگزینی رویکدمهدای
اجتماعی و حقو بشدی به جای رویکدمهای پزشکی و خیدیهای است 1.اما مسئلة حائز اهمیت،
تحت تأثید قدار گدفتن توانبخشی پزشکی مر پدتو پذیدش و نهامینه ش ن رویکدمهای ج ی بده
مضلولیت است .چنانکه تا پیش از مهة هشتام مدیالمی هده رویکدمهدای ندوین شدکل گدفتند ،
توانبخشی پزشکی ه ف غایی بوم از آن پس ضمن هنار گذاشتن رویکددم پزشدکی ،توانبخشدی
پزشکی بهعنوان بخشی از راهحل شناسایی ش  .تا پدیش از مهدة هشدتام مدیالمی تحدت تدأثید
رویکدم پزشکی به مضلولیت ،نهامهای بین المللی نیدز توانبخشدی را تدا حد زیدامی محد وم بده
توانبخشی پزشکی میمانستن  ،بهنحوی هه سازمان جهانی به اشت مر تضدیفهای اولیة خوم از
توانبخشی به سال  13۹3توانبخشی را تحت تدأثید رویکددم غالدب آن موران تضدیدف مدیهند .
پیشینة موضوع نیز بیانگد آن است هه مر طول تداریخ توانبخشدی پزشدکی بدا رویکددم پزشدکی
عجین است ).(Della Fina, 2017:488
مر مجموع این نکته را نبای از نظد مور ماشت هه همانطورهه از حیث تداریخی توانبخشدی
پزشکی مق م بد ساید عناصد توانبخشی است ،از حیث اجدایی نیز توانبخشدی پزشدکی پدیش از
عناصد میگد عمل می هن و به م م فدم نیازمن مستدسدی بده خد مات توانبخشدی مدیشدتاب
امکانی هه مر این مدحله از طدیق مو مسته از اعضای توانبخشی پزشکی (شامل اعضای پزشدکی
و پیداپزشکی) ،عملی میشوم2.

 .2توانبخشی اجتماعی
مر بدرسی ابضام توانبخشی اجتماعی پیشینه و مفهوم بدرسی میشوم.

 .1 .2پیشینة شکلگیری توانبخشی اجتماعی
مه تدین تحدوالت مر زمیندة شدکلگیددی توانبخشدی اجتمداعی را باید از سدال  13۹5بده بضد
جستوجو هدم زمانیهه مفهوم حقو انسانی بشد مر تضاریف و بدخدورم بدا افددام مارای مضلولیدت
جلوهگد ش  .این نگددش حتدی بدد طبقدهبند ی افددام مارای مضلولیدت تدأثید گذاشدت و بدههلدی
 .1بدای آشنایی با م لهای مدبوط به حقو افدام مارای مضلولیت ر.ک :زرین هفشیان.12-۹3 :1930 ،
 .2مر گدوه پزشکی پزشکان متخصص شامل ارتوپ  ،نورولوژیست یا ماخلی مغز و اعصاب ،جداح مغز و اعصاب،
جداح تدمیمی و سوختگی ،روماتولوژیست ،گوش و حلق و بینی ،و چش پزشک و ساید متخصصانی هه
بدحسب نوع بیماری مر تی شدهت می هنن  ،فضالیت مارن  .مر گدوه پیداپزشکی هه از آن تحت عنوان هامر
اختصاصی توانبخشی نام بدمه میشوم ،مرمانگدان و هارشناسان شامل فیزیوتداپیست ،هارمرمان ،گفتارمرمان،
بیناییسن  ،شنواییسن  ،تکنسین فنی -ارتوپ ی و پدستار توانبخشی است .بدای اطالعات بیشتد ر.ک :ورند و
همکاران ،ام ام .2۹9- 211 :19۹1
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طبقهبن یهای قبلی را مگدگون ساخت .از همین منظد تضدیف توانبخشی ه مچدار تحدول شد و
بیشک میتوان گفت تحوالت این سالها زن گی بسیاری از افدام مارای ناتوانی را مگدگون ساخت.
مو عامل اصلی زید مر این مح ومه بد تضاریف و طبقهبن یها تأثید گذاشت :اول حمایدت از حقدو
انسانی بشد و موم مفهوم بدابدسازی فدصتها ). (Joel Delisa, 2005: 97نامگذاری مهة هشدتام بده
نام مهة افدام مارای مضلولیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متح و تصدویب اعالمیدة اصدول
ملل متح مر خصوص افدام مارای مضلولیت ،از جمله اق امات هلی ی مر گذار از نگاه هلینیکدی بده
نگاه اجتماعی به مقولة مضلولیت بوم نگاهی هه بهویژه با تصدویب هنوانسدیون حقدو افددام مارای
مضلولیت مر سال  255۹مر پدتو رویکدمهای حقو بشدی تثبیت ش (نباتی.)00 :19۹3 ،

 .2 .2مفهوم توانبخشی اجتماعی
توانبخشی اجتماعی فداین ی از خ مات مستمد و هماهنگ توانبخشی مر زمینة اجتماعی و روانی
به فدم مارای مضلولیت و خانوامة وی است تا ضمن هاهش هد نوع فشدار اقتصدامی ،اجتمداعی و
روحی بتوان مر جدیان هلی توانبخشی واقع شوم ،آمامگی هافی بدای ایفای نقش اجتماعی را مر
مدحلة وروم به هار مر جامضه هسب هن ) . (Glenn, 2006: 42حدوزهای هده شدامل مد مهاری
اجتماعی ،مشاوره و راهنمایی ،آموزشهای ویدژة سدوامآموزی و مهدارتهدای روزانده ،هدومک و
خانوامه ،مداقبت و نگه اری روزانه و شبانهروزی و مر نهایت خ مات رفاهی و فدهنگی میشوم
) .(Casey, 2014: 205بداساس ارهان تضدیف یامش ه از توانبخشی اجتماعی باید گفدت مر ایدن
عنصد از توانبخشی مرمان و بهبومی فدم مارای مضلولیت ه ف نیست ،بلکه مستیابی و بده فضدل
رسان ن ح اهثد تواناییهای جسمانی ،روانی و اجتماعی ه ف نهایی محسوب میشوم .ازایدنرو،
خ مات توانبخشی اجتماعی نه یک فداین مرمانی ،بلکده فدایند آموزشدی محسدوب مدیشدوم.
بداساس همین رویکدم است هه اعضای تی توانبخشی مر مقام تسهیلگد با فدم یدا افددام مارای
مضلولیت هار میهنن  .هاری هه بهواسطة پیچی گیهای موضوع نیازمند هداربدم تخصدصهدای
مختلفی است .ازاین رو یک تی و نه یک فددم مر روند توانبخشدی اجتمداعی حضدور مارند  .مر
مجموع جدیان ارائة خ مات توانبخشی اجتماعی به فدم مارای مضلولیت تنها مر صورت سازگاری
وی با فضالیت مج م و مر ح مضقول مر اجتماع خاتمه مییاب .
ایدن مدحلدده از توانبخشددی مر پدتدو همکدداری و تضامددل یدک تددی متشددکل از روانپزشددک،
روان شناس بالینی ،م مهار اجتماعی و خانوامة فددم مارای مضلولیدت میسدد مدیشدوم (هدیمدی
مرمنی.)112 :19۹2 ،
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 .3توانبخشی حرفهای
مر امامه مفهوم توانبخشی حدفهای و موانع و راهکارهای پیش روی تحقق این مه بدرسی میشوم.

 .1 .3مفهوم توانبخشی حرفهای
بداساس تضدیف سدازمان بدینالمللدی هدار توانبخشدی حدفدهای فدایند ی از خد مات مسدتمد و
هماهنگ توانبخشی است هه مر ابضام ارزشیابی ،راهنمایی حدفهای ،آموزش حدفدهای هاریدابی و
اشتغال مر جهت قامرسازی فدم مارای مضلولیت بددای مسدتیابی و ابقدا مر شدغل مناسدب ارائده
می شوم 1هه با ه ف آشکار هددمن و توسدضة هیفیدتهدای هداری افددام مارای مضلولیدت-ارائدة
فدصتهای حدفه ای مناسدب بددای افددام مارای مضلولیدت -بدطددف هددمن نیازهدای آموزشدی
گدوههای مختلف افدام مارای مضلولیت صدورت مدیگیددم 2.بداسداس تضدیدف یامشد ه ،مطلدوب
توانبخشی مر غایت خویش ایجام اشتغال بدای افدام مارای مضلولیت جهدت بازگشدت نهدایی بده
جامضه است هه این عنصد از توانبخشی ،توانبخشی حدفهای از خوان ه میشوم ،چداهه با مرنظدد
گدفتن و تحقق این عنصد است هه بازگشت فدم مارای مضلولیت بده جامضده تثبیدت مدیگددمم.
عالوهبد آنکه حق بد ماشتن شغل بهعنوان یک حق شدناختهشد ة بشددی مدورم تأهید و توجده
است ،مر این زمینه ماشتن شغل بهعنوان بخشی از راهحل مر ذیدل عناصدد حدق مستدسدی بده
خ مات توانبخشی مطدح میشوم .بهعبارت میگد ،میتوان گفت مر توانبخشی حدفدهای هدار نده
صدفاا بدای هار ،بلکه بدای بازتوانی و بازگشت نهایی فدم به جامضده مدورم توجده اسدت .حدق بدد
ماشتن هار عالوه بد اسنام عام حقو بشدی چون میثا بینالمللی حقو اقتصامی ،اجتمداعی و
فدهنگی مر مامة  21هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت مورم تأهی و شناسایی مج م قددار
گدفته است .مر بن  11بن  1مامة یامش ه ،بهملیدل اهمیدت اشدتغال مر روند توانبخشدی ،بده
توانبخشی حدفهای بهعنوان تضه مولدت هدای عضدو اشداره شد ه اسدت .توانبخشدی حدفدهای و
تخصصی ،ابقدای شدغلی و بدنامده هدای بازگشدت بده هدار را بددای افددام مارای مضلولیدت ،ارتقدا
میبخشن  .ص ر مامة  2۹هنوانسیون نیز به استخ ام بهعنوان عنصدی از توانبخشی اشاره مارم9.

 .2 .3موانع و راهکارهای پیش روی توانبخشی حرفهای
بهمنظور تحقق توانبخشی حدفهای میبایست ابت ا موانع پیش روی اسدتخ ام شدهدون ان مارای
مضلولیت شناسایی شوم.
1. Convention C159 - Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983
(No. 159), Para.2.
2. IBID, Para.13-15.
3. Convention on Rights of Persons with Disability, 2006, Art.26-27.
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 .1 .2 .3موانع پیش روی توانبخشی حرفهای
موانع پیش روی توانبخشی حدفهای را میتوان از سه جنبه بدرسی هدم.
الف) موانع اجتماعی
مداحل سه گانة حق مستدسی به خ مات توانبخشی بیانگد آن است هه میان آنها ارتباط نزمیکی
بدقدار است .توانبخشی اجتماعی عالوهبد هارهدم مستقلی هه بهمنظور رسی ن به اسدتقالل فددم
آسیبمی ه و بازگشت وی به جامضه مارم ،میتوان زمینهساز تحقدق توانبخشدی حدفدهای شدوم.
نگدش و طدز تلقی جامضه ،ع م شناخت هارفدمایان از افدام مارای مضلولیت و ع م تمایل مداهدز
آموزشی مر مورم تلفیق افدام مارای مضلولیدت ،از مواندع اساسدی اجتمداعی مر تکمیدل مداحدل
توانبخشی بهمنظور هاریابی بدای شهدون ان مارای مضلولیت است ).(Lawson, 2008: 187
ب) موانع محیطی
یافتن شغل مناسب و تغیید نگدش جامضه و هارفدمایان نسبت به افدام مارای مضلولیت بهمنظدور
تحقق توانبخشی حدفه ای هدچن الزم است ،هافی به مقصوم نیست .بدهمنظدور اسدتقالل افددام
مارای مضلولیت و بازگشت واقضی آنان به جامضه ،میبایست موضدوع مناسدب و مسدتدسپدذیدی
اماهن عمومی و محل هار را نیز م نظد قدار مام 1.ازاین رو قانونگذار بدای رسی ن بده توانبخشدی
حدفهای می بایست مقدرات هارام ی مر زمینة مناسبسازی پیامهروها ،خیابدانهدا و بدهصدورت
هلی مسید رسی ن به محل هار وضع هن  .همچنین ع م مناسب سازی محل هار و لوازم هار نیز
از جمله موانع موجوم مر تحقدق توانبخشدی حدفدهای بدهویدژه مر هشدورهای مر حدال توسدضه
محسوب میشوم ).(Barton, 1999: 110
ج) موانع مرتبط با جامعه هدف
اغلب فقد با مضلولیت متدامف مانسته میشوم .فقدی هه میتوان ناآگاهی و مر نتیجه مضلولیت را
منجد شوم .ناآگاهی جامضة ه ف و ع م تمایل آنان بدای می ن آموزشهدای مقد ماتی پدیش از
اشتغال از موانع اساسی میگد پیشروی توانبخشی حدفهای است (مور .)12 :2512 ،بهرغ آنکده
مر توانبخشی حدفها ی هار صدفاا بدای هار نیست ،لکدن پدیش از اشدتغال افددام مارای مضلولیدت
می بایست آنها را بدای هار متناسب با وضضیت فددم آمدامه سداخت .مر ایدن مدحلده توانبخشدی
 .1همیتة حقو افدام مارای مضلولیت مر نظدیة عمومی شمارة مو به مفهوم مستدسپذیدی و ابضام مختلف آن اشاره
هدمه است:
General Comment No: 2 (2014) Art 9: Accessibility, Committee on the Rights of Persons With Disability
Eleventh Session 31-march 11 April 2014.
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اجتماعی می بایست پیشتد موانع مدتبط با جامضة ه ف را هه حاصل ناآگاهی و ع م آموزشهای
الزم است ،بدماشته باش تا بتوان به توانبخشی حدفهای بهصورت هامل نائل آی .
 .2 .2 .3راهکارهای پیش روی تحقق توانبخشی حرفهای
پدسشی هه مطدح میشوم این است هه روشهای مقابله با موانع یامش ه ه امان
مر پاسخ به پدسش مطدحش ه ،میتوان روشهای ذیدل را بدهمنظدور هداهش مواندع توانبخشدی
حدفهای افدام مارای مضلولیت مورم توجه قدار مام:
الف) ایجاد سازوکارهای قانونی
امدوزه مو مسته قوانین مر خصوص اشتغال افدام مارای مضلولیت وجوم مارم.
نوع اول :قوانینی است هه هارفدمایان را ملزم به اسدتخ ام افددام مارای مضلولیدت مدیهند ،
مانن قانون استخ ام سهمیهای و تخصیص بدخی مشاغل خاص به افدام مارای مضلولیدت .بددای
مثال تلفنچی بومن هه خاص افدام با آسیب بینایی است 1.بدهرغد گسدتدمگی ایدن روشهدا مر
هشورهای مختلف نظدهای مختلفی مر موافقت یا مخالفت با سازوهار یامش ه مطدح ش ه اسدت.
ع های آن را مغاید با اصول فدصتهای بدابد بدای تمام افدام جامضه میمانن و اعتقام مارند ایدن
قوانین نگدش خیدیهای و تدح آمیز نسبت به افدام مارای مضلولیت را تقویدت مدیهند و سدبب
میشوم هه استخ ام آنها همواره شکل تحمیلی و اجباری ماشته باش .
نوع موم قوانینی است هه جنبة تشویقی بدای هارفدمایان مارم یضنی بدا تدأمین هارفدمایدان
رغبت بیشتدی بدای استخ ام افدام مارای مضلولیت مر آنها ایجام می هن همچون قدانون یاراندة
مستمزم ،مضافیت مالیاتی ،مضافیت حق بیمه ،همک به هارفدمایان بددای مناسدبسدازی فضدای
هارگاه ،انطبا ماشین آالت و تجهیزات با شدایط جسمانی افدام مارای مضلولیت ،پدماخت سدمایة
بالعو  ،پدماخت وام ،آموزش تکمیلی و .2...
ب) ارتقای سطح آموزش حرفهای و تقویت مهارتهای اجتماعی
آموزش بهعنوان رهن ج اییناپذید توانبخشی مدیتواند تدأثید سدازن های بدد روند توانبخشدی
حدفهای بگذارم 9.قوانین و مقدرات مدتبط با افدام مارای مضلولیت ب ون توجه به آموزش و بهرغ
 .1ر.ک :موام  11و  10از قانون جامع حمایت از حقو مضلولین  193۹مصوب مجلس شورای اسالمی
 .2ر.ک :موام  19 ،12و  10همان قانون.
 . 9نظدیة عمومی شمارة چهار همیتة حقو افدام مارای مضلولیت به ابضام مختلف حق بد آموزش اشاره مارم:
General comment No. 4 (2016) Art 24: on the right to inclusive, Committee on the Rights of Persons
with Disabilities.
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پیشبینی تسهیالت و سهمیههای الزم نمی توانن به مستاورم عینی مر این زمینه بدسن  .از این
منظد آموزش به مو گدوه از افدام حائز اهمیت است:
مستة اول :شهدون ان جامضه هستن هه میبایسدت از طدیدق رسدانههدای عمدومی و مداهدز
آموزشی از توانمن یهای افدام مارای مضلولیدت آگداه گدمند  .عدالوهبدد ایدن آمدوزش همگدانی،
آموزشهای مرونسازمانی چه مر بخش مولتی و چه غیدمولتی میبایست مورم توجده قانونگدذار
باش  .این مه مر قانون حمایت از حقو مضلوالن  193۹مورم غفلت قدار گدفته است.
مستة موم آموزش حدفهای به جامضة ه ف است هه زمینههای اشدتغال بددای آندان را گسدتدش
میمه  .موضوعی هه مر مامة  10قانون حمایت از حقو مضلوالن مر چارچوب آموزشهای تخصصدی
مورم توجه قانونگذار ایدانی بومه است اق امی هه مر راستای عمل به هنوانسدیون حقدو افددام مارای
مضلولیت و هنوانسیون توانبخشی حدفهای سازمان بینالمللی هار به سال  13۹9است1.

نتیجهگیری
توانبخشی بهعنوان مجموعهای از اق امات مقیق و علمی بهمنظور بازگشت افدام آسیبمید ه بده
جامضه ،با آنکه به منزلة یک عل مستقل شناخته ش ه است و راه تکامل خدویش را مدیپیماید ،
لکن به ملیل بهه پیوستگی پ ی ههای گوناگون ،تأثیدگدذاری و تأثیدپدذیدی علدوم را نباید بدد
یک یگد نامی ه گدفت .علوم توانبخشی مر چن مهدة اخیدد ،نظدد بده ماهیدت خدویش بدا علدوم
روانشناسی ،پزشکی و جامضه شناسی پیون عمیق و ناگسستنی یافته است لکن حقو بهعنوان
علمی هه روابط اجتماعی را بده نظد مرمدیآورم ،نتوانسدته اسدت وروم زومهنگدامی بده حدوزة
توانبخشی ماشته باش  .یکی از ابضامی هه میتوان به این مهد بینجامد  ،تبیدین مستدسدی بده
خ مات توانبخشی مر امبیات حقو بشدی است .مقالة حاضد بیانگد آن است هده مستدسدی بده
خ مات توانبخشی به عنوان یک حق بشددی مسدتقل قابدل شناسدایی اسدت اگدچده مضاهد ات
بین المللی بیشتد حاهی از آن است هه توانبخشی سازوهاری بدای جبدان خسدارت اسدت ،مدامة
 2۹هنوانسیون حقو افدام مارای مضلولیت  255۹مصوب مجمع عمومی ملل متحد بیدانگد بده
رسمیت شناختن توانبخشی به عنوان یک حق مستقل بشدی است هده بددای اسدتقدار ،نیازمند
گفتمان حقو بشدی گستدمه مر این زمینه است حقی هه بدهرغد آنکده از مرون هنوانسدیون
حقو افدام مارای مضلولیت مست ه توانست شدکل جد ی بده خدوم بگیددم ،لکدن محد وم بده
شهدون ان مارای مضلولیت نیست و ممکن است هد فدم آسیب می ة جسمی ،روانی و اجتماعی را
هه به مدحلة مضلولیت نیز ندسی ه است ،شامل شوم .بد همین اساس ناتوانی به هد علتی اعد از
1. Convention C159 - Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983
(No. 159), Para.47-48.
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تصامفات ،جنگ ،انفجار مینهای زمینی ،بالیای طبیضی ،آسیبهای اجتماعی و  ...میتوان نیداز
مستدسی به خ مات توانبخشی را ایجدام هند  .تحقدق چندین مهمدی بدا شناسدایی توانبخشدی
به عنوان یک حق بشدی ،تضه ات مختلفی را بددای مولدتهدا بدهوجدوم مدیآورم تدا شدهدون ان
آسیب می ة خویش را بدای بازگشت به جامضه یاری هنن  .ایدن مسدئله موجدب خواهد شد تدا
موضوع توانبخشی مر سطح بدنامههای ملی مولتها مر هندار مسدائلی چدون سدالمت ،آمدوزش،
اشتغال و  ...مطدح شوم و مورم توجه نهامهای مختلف قدار گیدم .تضه اتی هه با مرنظدد گددفتن
مداحل توانبخشی (توانبخشی پزشکی ،اجتماعی و حدفهای) به منظور اجدا از سوی قدوة مجدیده
می بایست مر قوانین و مقددرات جداری هشدور و مر رآس آنهدا از سدوی قدوای مقنندة هشدورها
شناسددایی شددوم و مر صددورت نقددض ،از سددوی مداجددع قضددایی جبدددان خسددارت نسددبت بدده
خسارتمی گ ان صورت گیدم و ناقضان نیز مورم تضقیب و مجازات قدار گیدند  .تضهد اتی هده مر
مقابل بهطور طبیضی حقی را ایجام میهن هه قابل مطالبه و پیگیدی است.
مر بسیاری از راهنماهای توانبخشی با افدام مارای مضلولیت بهعنوان موضوعاتی بدخورم میشوم
هه بای روی آنها هار شوم تا طبیضی یا حتیاالمکان طبیضی شون  .این مسئله بدای طبیضی ساختن
و اهثدیت ش ن (از حیدث فیزیکدی و ذهندی) شدهدون ان مارای مضلولیدت مر تضدار بدا ماهیدت
توانبخشی است .بهجای طبیضی ش ن تدجیح آن است افدام مارای مضلولیت را مر راه نظ اجتماعی
وارم هنن  .مر واقع تالش این است هه بدای انسان بومن هوشی و نه بدای طبیضدی بدومن .طبیضدی
بومن و همچون اهثدیت بومن (از حیث جسمی و ذهنی) نیست هه اهمیت مارم ،بلکه مسئلة مه
این است هه یام گدفت هه متفاوت بومن را بپذیدی  .تا آنجا هه میتوان هامل زن گی هدم و موست
ماشت و اجازه مام همگان صدفنظد از تمایزهدای اداهدی زند گی هنند  .مستدسدی بده خد مات
توانبخشی مر پی ساختن منیایی است هه مر آن جنگ ،مینهای زمینی ،فقد و ناامی ی میگد نتوان
موجبی بدای باز مان ن از زن گی بدای شهدون ان مارای مضلولیت و ناتوان شوم.
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