ﺗﻐﯿﯿﺮدادن
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ
و روﯾﮑﺮدﻫﺎ
١٣٩٧

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
در اﯾﺮان

ﺧﺮداد ١٣٩٨

در ﺟﻬﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
وﺟﻮد دارد .اﯾﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی
ﺣﻘﻮق ﺑﴩی درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﯾﮑﺮد ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

١٣٨٥

١٣٥٩

ﺗﺼﻮﯾﺐﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽاﺧﺘﻼلﻫﺎ،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

اﯾﺮان
روﯾﮑﺮد
ﺣﻘﻮقﺑﴩی

روﯾﮑﺮد
ﭘﺰﺷﮑﯽ

روﯾﮑﺮد
ﺧﯿﺮﯾﻪﻣﺤﻮر

١ ٧

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان:

از ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ،ﻧﻔﺮ

 ٨٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ:

ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

)۵٦۵،٠٠٠(٪۴/۷
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﺴﺘﻨﺪ

 ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن
* در اﯾﺮان اﻏﻠﺐ آﻣﺎر
دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ و آﻣﺎر
دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﱰ از
ﻣﯿﺰانﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎیﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﺪرج
در اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

 ۱/۳ﻣﯿﻠﯿﻮن)(٪١١
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ﻣﻮﺳﺴﺎتدوﻟﺘﯽ

 ۱/۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ
ﻧﻬﺎدﻫﺎیﺣامﯾﺘﯽ

١٢،٠٠٠،٠٠٠
داﻧﺶآﻣﻮز در اﯾﺮان

١٣٠،٠٠٠

ﮐﻮدک دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖدر ﻣﺪارس

٧۵،٠٠٠
 ۵۵،٠٠٠در ﻣﺪارس ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺨﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
 ٦،٤٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

 ٩،٠۰٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺰ ﭼﺸﻢ

وﯾﻠﭽﺮﺑﺮﻗﯽ

 ٤،٨٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻤﻌﮏ

 ٢،٤٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

*ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ارز  ١٣٩٥اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ارزش ارز در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان

 ٢،٤٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه

دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ

 ١،٦٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ

۱۵

 ١،٠٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن

 ٦٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﺨﺼﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ  ٥٦٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺸﺎوره  ٤٠٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

 ١٦٠،٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﻣﺴﺘﻤﺮیدوﻟﺖ

 ٠ﺗﻮﻣﺎن

از
 ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،

ﺗﻨﻬﺎ  ۲/۷درﺻﺪ
ﻣﺴﺘﻤﺮیﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
درﯾﺎﻓﺖﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

٪ ۲/۷

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺳﺎل (١٣٩٦

 ۱۲/۴درﺻﺪ

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸﻮر

 ٦٠درﺻﺪ

۵

اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﺷﻐﻞ

ﺗﺠﻬﯿﺰاتﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻄﻮرﻣﻌﻤﻮل
دﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺗﻬﺮان
دﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮ و دارای ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﺪاﻗﻞ٪٧٠

ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﯽ
دﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺣﺘامﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽودوﻟﺘﯽ

٪٩١

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎیﻣﱰو

در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٥

دﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺿﻌﻒدﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیدوﻟﺘﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻧﻬﺎ
اﻏﻠﺐ دﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر،
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

درآﻣﺪ و
ﻣﺪدﮐﺎریاﺟﺘامﻋﯽ

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

 ۵ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﺮخ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری
در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
وﻣﺴﺘﻤﺮیﻫﺎیﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
زﻧﺪﮔﯽ را منﯽدﻫﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎیﺑﺎﻻ
روﻧﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻧﮕﺎهﮐﻠﯿﺸﻪای
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺣﻀﻮرﻓﺮدﻣﻌﻠﻮلدرﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزشدﯾﺪه

روﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری

ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ

١٣۸۷ ١٣۸۶ ١٣۸۵ ١٣۸۴ ١٣۸۳

١٣۸۸

ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯽ

١٣۹۴ ١٣۹۳ ١٣۹۲ ١٣۹۱ ١٣۹۰ ١٣۸۹

ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن
ﻗﺎﻧﻮن ﺣامﯾﺖ از
ﺣﻘﻮقﻣﻌﻠﻮﻻن

١٣۹۵

١٣۹۶

اﻓﺰودنﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣامﯾﺖ از
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

١٣۹۷

ﮔﻔﺘﮕﻮی
اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
دارایﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ

*اﯾﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮری ﺣامﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﴍوع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

۵ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺰرگ:
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﺪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس

ﺑﻬﺒﻮددﺳﱰﺳﯽﭘﺬﯾﺮیﺟﺎدهﻫﺎ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﻣﺎر دﻗﯿﻖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزیﺳﯿﺴﺘﻤﯽﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎیﭘﺰﺷﮑﯽ

ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی
آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ

ﺣامﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ

آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽﺑﻬﱰدرﺑﺎرهی
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﯽﻃﺮف ،و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣامﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
www.iranhumanrights.org

ﺣﻘﻮقاوﻟﯿﻪ

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣامﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی
وﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی

