
تغییر دادن 
پیش فرض ها 
و  رویکردها

معلولیت 
در ایران

رویکرد 
خیریه  محور

رویکرد 
پزشکی

رویکرد 
حقوق برشی

جمعیت ایران:
٨٢ میلیون

 از هر ٧نفر، ١نفر

با معلولیت زندگی می کند

   ۵٦۵،٠٠٠(٪۴/۷)
 جانبازان ثبت شده

افراد دارای معلولیت:
١٢ میلیون

بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت

خرداد ١٣٩٨

در جهان رویکردهای مختلفی 

در خصوص افراد دارای معلولیت 

وجود دارد. ایران کنوانسیون 

سازمان ملل را که رویکردی 

حقوق برشی درباره ی حقوق افراد دارای 

معلولیت دارد تصویب کرده است، 

اما همچنان رویکرد کشور بر 

مبنای پزشکی و خیریه است.

جانبازان تحت پوشش بنیاد جانبازان هستند

۱/۳ میلیون(١١٪) 
ثبت شده در 

موسسات دولتی

 ١٢،٠٠٠،٠٠٠
دانش آموز در ایران

 ١٣٠،٠٠٠
کودک دارای 

معلولیتدر مدارس

* در ایران اغلب آمار 
دقیقی از معلولیت قابل 

دسرتس نیست و آمار 
دولتی معموال کمرت از 

میزان تخمین های جهانی 
است. تخمین های مندرج 
در این بروشور بر اساس 

منابع جهانی است. 

١٣٥٩ ١٣٨٥
تصویب طبقه بندی بین املللی اختالل ها، ١٣٩٧

معلولیت ها و ناتوانی ها توسط 
سازمان جهانی بهداشت

تصویب کنوانسیون حقوق 
افراد دارای معلولیت توسط 

سازمان ملل

۱/۸ میلیون 
تحت پوشش

نهادهای ح¨یتی 
١٢ میلیون

 افراد دارای معلولیت

در مدارس استثنایی ٧۵،٠٠٠
در مدارس همگانی٠٠٠،۵۵

ایران



مخارج  سنگین  زندگی 

خط فقر در ایران

از 
١٢ میلیون فرد دارای معلولیت، 

تنها ۲/۷ درصد 
مستمری معلولیت 

دریافت می کنند

٢،٤٠٠،٠٠٠ تومان

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

در ماه

١٦٠،٠٠٠ تومان
مستمری دولت

نرخ بیکاری

در ماه

٩،٠۰٠،٠٠٠ تومان
ویلچر برقی

٦،٤٠٠،٠٠٠ تومان
عمل لنز چشم

٤،٨٠٠،٠٠٠ تومان
سمعک

٢،٤٠٠،٠٠٠ تومان
 پای مصنوعی

۱۵
١،٦٠٠،٠٠٠ تومان

١،٠٠٠،٠٠٠ تومان

٦٠٠،٠٠٠ تومان
٥٦٠،٠٠٠ تومان

دستیار
شخصی

پرستار
خانگی

حمل و نقل
فیزیوتراپیشخصی

مشاوره
روانشناسی

٤٠٠،٠٠٠ تومان

٠ تومان

۱۲/۴ درصد

٦٠ درصد 
۵

 نرخ بیکاری کشور

 (بر اساس نرخ سال ١٣٩٦)

افراد دارای معلولیت بدون شغل
٪ ۲/۷



ضعف دسرتسی پذیری

 ٪٩١
ایستگاه های مرتو

در تهران در سال ١٣٩٥ 
دسرتسی پذیر  نبودند

حداقل٧٠٪
ساخت¨ن های عمومی
دسرتسی پذیر نیستند

تجهیزات پزشکی 
بطور معمول 

دسرتسی پذیر نیستند
تنها یک دستگاه ماموگرافی در تهران 

دسرتسی پذیر و دارای لیست انتظار بلندی است.

نرخ بیکاری
میان افراد دارای معلولیت

 ۵ برابر
بیشرت از نرخ کلی بیکاری 

در کشور است 
و مستمری های معلولیت 
کفایت هزینه های اولیه 

زندگی را µی دهد.

این سازمان های دولتی و مراکز آنها 
اغلب دسرتسی پذیر نیستند و با کمبود 

بودجه و نیروی کار مواجه اند:

بهزیستی سازمان اصلی 
ارائه خدمات و مستمری 

عوامل بسیاری از تحصیل به افراد دارای معلولیت است.
کودکان و بزرگساالن دارای معلولیت 

جلوگیری می کند. از جمله:

شهریه های باال

سازمان بهزیستی ایران

تحت نظارت آموزش و پرورش کشور، 
آموزش و پرورش استثنایی مسئولیت 
شناسایی دانش آموزان دارای معلولیت 

و فراهم کردن تحصیل مناسب 
برای آنها را به عهده دارد.

آموزش و پرورش استثنایی

محرومیت از دستیار شخصی
با قیمت مناسب

کمبود کارکنان و پرسنل آموزش دیده

روند ثبت نام پیچیده

نگاه کلیشه ای
نسبت به حضور فرد معلول در جامعه

حمل و نقل عمومی

تحصیل درآمد و سازمان های  دولتی
مددکاری اجت¨عی

ساخت¨ن های خدمات  سالمت
عمومی و دولتی

این تخمین رسمی دولتی است.
آمار حقیقی احت¼ال باالتر می باشد. 

این سازمان ها هر دو مسئولیت پیاده سازی 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 

سازمان ملل را به عهده دارند. 



www.iranhumanrights.org

روند
 قانونگذاری

۵کاستی بزرگ:

١٣۸۳١٣۸۴١٣۸۵١٣۸۶١٣۸۷١٣۸۹١٣۹۰١٣۹۱١٣۹۲١٣۹۳١٣۹۴١٣۹۶

١٣۸۸١٣۹۵١٣۹۷

*ایران کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل و قانون کشوری ح¼یت از حقوق معلوالن را به تصویب رسانده،
اما هنوز اقدامات خود را برای اجرای این قوانین بطور جدی رشوع نکرده است.

تصویب  قانون جامع ح¼یت از 
معلوالن توسط مجلس شورای اسالمی

ایران باید فورا به این مسایل

رسیدگی کند

افزودن معلولیت  
به منشور حقوق 
شهروندی توسط 

دولت روحانی

گفتگو ی 
ایران با کمیته ی 

حقوق افراد 
دارای معلولیت 

سازمان ملل

تصویب کنوانسیون 
سازمان ملل توسط مجلس

تشکیل 
ستاد ملی مناسب سازی
توسط روحانی

الزم االجرا شدن
قانون ح¼یت از
حقوق معلوالن

زیرساخت های
قابل دسرتس

حقوق اولیهآمار دقیق

پویش های
آگاهی بخشی

̈یت ح
مالی و عملی

پیاده سازی سیستمی برای
جمع آوری و انتشار آمار و اطالعات 

دقیق در زمینه معلولیت

بهبود دسرتسی پذیری جاده ها،
حمل و نقل و ساخت¼ن های عمومی

کمپین حقوق برش ایران یک موسسه ی مستقل، بی طرف، و غیرانتفاعی است
که در جهت ح¼یت و ترویج حقوق برش در ایران تالش می کند. 

برای اطالعات بیشرت راجع به این مسائل، به لینک زیر مراجعه کنید:

آگاهی بخشی بهرت درباره ی 
معلولیت از طریق آموزش عمومی

فراهم کردن ح¼یت مالی و 
عملی برای افزایش استقالل فردی 

و تواµندسازی

فراهم کردن دسرتسی برابر 
به کار، تحصیل و 

مراقبت های پزشکی


