معاهده جهانی حقوق ارتباط
برقراری ارتباط 1از اساسی ترین توانمندی های انسان است .تمامی افراد برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت های اجتماعی ،آموزشی ،عاطفی و شغلی خود نیاز به برقراری
ارتباط دارند.
موانع ارتباطی موجب آسیب به توانایی های فرد در امور ذیل می گردد:


ارتباط و تعامل با دیگران؛



درک؛



یادگیری ،گسترش و کاربرد دانش؛



دستیابی و حفظ سالمت جسمی و روانی مناسب؛



مشارکت مناسب و مطمئن در فعالیت های شغلی و/یا تفریحی هدفمند؛

دسترسی ضعیف به دستگاه قضایی و دیگر خدمات اجتماعی.

فرصت برقراری ارتباط از حقوق اساسی بشر محسوب می گردد .تمامی انسان ها ظرفیت برقراری ارتباط را دارند.
بدینوسیله ،ما به عنوان امضاء کنندگان این معاهده ،متعهد می گردیم تا اطمینان یابیم که افراد مبتال به اختالالت ارتباطی 2از خدمات حمایتی مناسب بهره مند گردند.
همچنین متعهد می شویم تا اطمینان یابیم ناتوانی 3های ارتباطی مو رد توجه و اقدامات شایسته و مناسب از سوی تمامی مراجع و نهاد های ذیل قرار گیرند:


قانون گذاران و سیاست گذاران امور مرتبط؛



بیمه ها و نهاد های حمایتی؛



وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛



سازمان حمایت از مصرف کنندگان؛



سازمان بهزیستی ،قوه قضائیه ،شهرداری ،و



رسانه ها.

تعهدنامه عمومی حمایت
ما توانایی برقراری ارتباط را به عنوان حق اساسی بشر می شناسیم.
ما معتقدیم تمامی افراد ظرفیت برقراری ارتباط را دارند.
با قراردادن نام خود در این معاهده ،حمایت خود از میلیون ها انسان مبتال به اختالالت ارتباطی در سرتاسر دنیا که قادر به مشارکت یکسان در جامعه خود نیستند و تجربه
کاملی از زندگی نمی برند ،اعالم می کنیم.
باور داریم که افراد مبتال به اختالالت ارتباطی باید به حمایت های مورد نیاز خود جهت بهره مندی از تمامی ظرفیت ارتباطیشان دسترسی داشته باشند.

امضاء کنندگان


انجمن علمی شنوایی شناسی ایران



انجمن گفتار -زبان -شنوایی آمریکا



انجمن آسیب شناسان گفتار -زبان و شنوایی شناسان کانادا



انجمن آسیب شناسان گفتار و زبان ایرلند



انجمن آسیب شناسان گفتار و زبان نیوزلند



کالج سلطنتی آسیب شناسان گفتار و زبان



آسیب شناسی گفتار استرالیا

به ما بپیوندید!
با امضاء کردن این معاهده ،حمایت سازمان خود از این جنبش را اعالم کنید .از طریق آدرس  info@communication2014.comبا ما در تماس باشید .همچنین می
توانید اعالن حمایت شخصی خود را به صورت آنالین در اینجا ذکر کنید.

 -1ارتباط ،تبادل اطالعات و معانی میان دو یا چند نفر است و در برگیرنده صداسازی ،سخن گفتن ،شنیدن ،گوش دادن ،بیان ،فهم ،مهارت های اجتماعی ،خواندن ،نوشتن ،استفاده از اشارات بدنی ،حاالت چهره ،عالیم و
نشانه ها می باشد.
 -2طبق طبقه بندی بین المللی عملکرد ،ناتوانی و سالمت ) ،(ICFاختالل/بیماری ،اشاره به شرایطی دارد که منجر به آسیب می گردد.
 -3بسته به عوامل فردی و محیطی ،ناتوانی ممکن است پیامد یک اختالل/بیماری باشد .ناتوانی اشاره به تاثیرات تجمعی اختالل یا بیماری های فرد ،محد ود شدن فعالیت و مشارکت فرد و عوامل زمینه ای دیگر (محیطی یا
فردی) دارد.
از اصطالحات ناتوانی ارتباطی یا فرد مبتال به اختالل ارتباطی می توان برای اشاره به افرادی استفاده کرد که مشکالت ارتباطی آنها بر مشارکت یکسان و کامل آنها در فعالیت های روزمره اثر گذاشته است.
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