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 المللیاسناد بین و ایران یحقوق اجتماعی معلوالن در نظام حقوقبررسی تطبیقی 

 عاطفه موسوی

 مازندران، دانشگاه کارشناسی ارشد حقوق عمومی

Atefeh.mousavi29@gmail.com 

 چکیده

د در اکثر موارد از روی ناچاری نها که جمعيتی بالغ بر يک دهم جمعيت جهان را تشکيل ميدهبه عنوان يکی از بزرگترين اقليت معلوالن

کنند، در در حال توسعه زندگی میاين افراد که بيش از دو سوم آنان در کشورهای  انزوای اجتماعی تن در داده اند. به فقر، بيکاری و

اين در حاليست که اصولی چون کرامت ذاتی انسان، اصل برابری و  .قرار دارند معرض اشکال مختلف تبعيض و محروميت های اجتماعی

و ميثاق المللی حقوق مدنی و سياسی اصل عدم تبعيض که در بسياری اسناد حقوق بشری از جمله اعالميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين

ها مندی از حقوق و آزادیها در بهرهاند، مقتضی برابری انسانالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مورد شناسايی قرار گرفتهبين

رای امروزه اگرچه برخورداری افراد دا بدون هرگونه تمايزی از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، والدت يا هر وضعيت ديگری است. از اين رو

گردد. اين ها مالحظه میهای بشری امری بديهی و پذيرفته شده است، ليکن هنوز هم ترديدهايی در زمينه برخی از حقمعلوليت از حق

های اشخاص عادی در آنهاست. با وجود ترديدها بيشتر نشأت گرفته از وضعيت خاص افراد دارای معلوليت و فقدان برخی ويژگی و توانايی

از لحاظ حقوق اجتماعی معلوالن به وقوع  المللیچنين در سطح بينو هم در سطح داخلی، به خصوص در چند سال اخير،تحوالتی که 

در اين مقاله تالش شده است تا ضمن تعريف  ای از ابهام قرار دارد.پيوسته، هنوز محدوده دقيق حقوق اجتماعی اين دسته از افراد در هاله

المللی، اين موضوع با توجه به مقررات داخلی مورد بررسی قرار حقوق اجتماعی معلوالن در اسناد بين مفهوم حقوق اجتماعی و بررسی

المللی گيرد. آورده اين پژوهش آن بوده است که معلوالن به عنوان بزرگترين اقليت جهان با توجه به آنچه در مقررات داخلی و اسناد بين

 المللی به صورت مساوی با ديگران مشارکت داشته باشند.ود باشند و در امور داخلی و بينمورد بررسی قرار ميگيرد، خواستار حقوق خ

 حقوق بشر، حقوق اجتماعی، معلول، محروميت اجتماعی، تبعيض. :واژگان کلیدی
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 مقدمه:
روشن است که عدم سالمت جسمی اند، با اين حال به روشنی پيدا نيست که انسانها از چه زمانی با موضوع معلوليت دست به گريبان بوده

گردد که معلول به کسی اطالق می»و ذهنی بخشی از جامعه همواره بر وضعيت ساير اعضای اجتماع نيز تأثيرگذار بوده است. طبق تعريف، 

« دهندی انجام میسن او با معلومات و تجربيات مساوی کاری برآيد که ساير افراد همای ارثی يا اکتسابی نتواند از عهدهبه علت ضايعه

(. تا همين چند قرن پيش معلوالن فرصت چندانی برای زندگی نداشتند و اکثريت آنان در سنين ابتدايی زندگی به 30: 1377)باقريان، 

با وجود شدند، اما امروزه رفتند و آنان که زنده می ماندند نيز هرگز به عنوان عنصر فعال جامعه در نظر گرفته نمیعلل مختلف از دنيا می

های مختلف برای معلوالن فراهم شده و بسياری از ی پزشکی و بهزيستی، فرصت تحصيل و رشد در زمينههای چشمگير در زمينهپيشرفت

شوند. البته اين حضور همواره با چالش آنها نه همچون قبل به عنوان فردی منفعل بلکه به عنوان نيروی مفيد وارد بازار کار و اجتماع می

شغل و حرفه کاری آنان همراه بوده است که با توجه به آمار باالی معلوالن در جهان که افزون بر ششصد ميليون نفر  در زمينههايی 

درصد از معلوالن  80ممکن است. طبق برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، پوشی از اين مشکالت غيرتخمين زده می شود، چشم

کنند و در عين حال فقر به عنوان بزرگترين معضل بشريت از علل مهم معلوليت به ويژه در وسعه زندگی میجهان در کشورهای درحال ت

و آثار آن  چنين جنگکشورهای در حال توسعه است. تعداد افراد دارای معلوليت هرروز در جهان به داليل مختلف رو به افزايش است، هم

روی معلوالن لزوماً ناشی از شرايط جسمی های پيشچالش يد. اين نکته را هم بايد توجه داشت کهافزاطور مستمر به تعداد اين افراد میبه 

دارد )توسلی ها را از صحنه کار و فعاليت دور نگه میو ذهنی ايشان نيست. بلکه در اکثر موارد اين طرز تلقی غلط جامعه است که آن

پاسخگويی به اين سؤال هستيم که حقوق اجتماعی معلوالن در نظام حقوقی ايران تا چه اندازه در اين مقاله به دنبال (. 52: 1387نائينی، 

رسد حقوق اجتماعی المللی برای معلوالن سازگاری دارد؟ در پاسخ بايد گفت، به نظر میبا حقوق اجتماعی مورد شناسايی در اسناد بين

المللی نظير کنوانسيون حقوق معلوالن و اعالميه تا حدودی در راستای اسناد بينمعلوالن با توجه به وضع قانون جامع حمايت از معلوالن 

 ای از موارد اين حقوق مورد شناسايی قرار نگرفته است.کپنهاک تضمين شده است؛ با ان حال در پاره

شود. از اين رو توجه جامعه جهانی می ترها نيز وسيعها برای بهبود زندگی و رعايت حقوق آناست با افزايش تعداد معلوالن، چالش بديهی

به اين پديده از اوايل دهه هفتاد ميالدی و در رأس آن سازمان ملل متحد در حمايت از افراد دارای معلوليت رو به گسترش بوده است. در 

ار زيادی از معلوالن و جانبازان سوز، شمهای خانماناين ميان کشورهای منطقه خاورميانه، از جمله ايران نيز در اثر باليای طبيعی و جنگ

اند که اين خود دليلی بر تدوين قانونی جامع و کامل برای حمايت از اين قشر است. بدين منظور قانون جامع حمايت را در خود جای داده

زم را برای تأمين های البه تصويب رسيد که مطابق ماده اول اين قانون دولت موظف است زمينه 16/2/1383از حقوق معلوالن در تاريخ 

 های کافی را از آنان به عمل آورد.حقوق معلوالن فراهم و حمايت

دهيم و سپس به ابتدا مفهوم حقوق اجتماعی )بند اول( و مصاديق حقوق اجتماعی )بند دوم( را مورد بررسی قرار میاين توضيحات  با 

 پردازيم.مصاديق حقوق اجتماعی معلوالن )بند سوم( می

 

 مفهوم حقوق اجتماعی بند اول:

که از طريق آن آسايش، رفاه و بهزيستی به حداکثر و عدم رفاه به  تشکيل شده است هايیها و حمايتاز مجموعه حق حقوق اجتماعی

-شود که فرد آن را به عنوان اينکه عضو جامعه است و با فعاليت شخصی و حرفهرسد؛ در يک معنی محدود به حقوقی گفته میحداقل می

هايی تر، حقوق اجتماعی به سلسله حقباشد. در يک معنی وسيعگذارد، دارا میخود و يا با بکارگيری دارايی خود در اجتماع تأثير می ای

عدالتی ها ناشی از شرايط عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و اين بیشود که به منظور رفع بیاطالق می

حقوق اجتماعی و . (135: 1382ند )طباطبائی موتمنی، کعی حاکم بر جامعه و محيطی است که فرد در آن زندگی میاقتصادی و اجتما

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

برخورداری از شرايط آبرومندانه زندگی و حمايت از قشرهای آسيب پذير در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران آمده است 

ه بايد از سوی دولتها حقوق اجتماعی حقی است ک توان گفتمی اين اساسبر  اشاره کرد. 43و  30، 29، 28توان به اصول که از جمله می

های ارائه کننده مزايا و خدمات اجتماعی مطابق با قوانين رسمی هر کشور هدف از تصويب قوانين اجتماعی، اجرای برنامهو  تضمين شود

مفهوم است و هدف از قوانين دی شخصی بدون تحقق تأمين اجتماعی بیتوان گفت تأمين امنيت فردی و آزااست. از اين منظر می

های اجتماعی و ساير قوانين مرتبط و نيز روند اجرايی قوانين است. بنابراين حقوق اجتماعی تعيين اصول راهبردی در کل نظام حمايت

امنيت، بلکه از حيث تأمين رفاه عموم است، در اجتماعی حاکی از نقش فعال و احساس مسئوليت دولت نه تنها از حيث برقراری نظم و 

زيرا حقوق اجتماعی مانند از حقوق اساسی فردی خود می شود حقيقت دولت متعهد به ايجاد وضعيتی جهت برخورداری همه شهروندان 

حياتی و اساسی است و های فردی، ناشی از مقتضيات طبيعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حقوق و آزادی

المللی مصوب سازمان ملل و سازمان جهانی کار آمده های اجتماعی در اسناد بينهدف از حمايتباشد. ها میعدالتیموجب رهايی او از بی

ها در یوجود نابرابر ی بالطبع بايد شامل همه مردم شود واست که هر انسان بايد از حق تأمين اجتماعی برخوردار شود؛ حقوق اجتماع

 –شود؛ عواملی همچون نژاد، مذهب، وضعيت جسمانی، سن، معلوليت و عوامل اقتصادی جامعه منجر به محروميت قشرهايی از اجتماع می

کند. از اين رو هدف خاص از اجرای قوانين اجتماعی ايجاد تعديل و ارائه مزايا و ها را تشديد میاجتماعی چون فقر و بيکاری نابرابری

های اقتصادی و اجتماعی است، که در اثر نقض يا ناديده گرفتن جتماعی و بنابر شرايط افراد و به منظور جلوگيری از بروز نابرابریخدمات ا

بخشد و است محتوا میهای سنتی و کرامت انسانی ای که مبتنی بر احترام به آزادیاين اصول پديد آمده است. حقوق اجتماعی به جامعه

ها با المللی، مجموعه امتيازاتی است که دولتسازد؛ به عبارت بهتر، حقوق اجتماعی با توجه به اسناد بينو ميسر می تحقق آن را ممکن

مشارکت فعاالنة خود بايد برای ملت خويش فراهم آورند و حقوقی نظير اشتغال، تأمين اجتماعی، مسکن و آموزش و پرورش را در دستور 

  (.106: 1384ند )آراسته، های خود قرار دهکار و برنامه

 

 بند دوم: مصادیق حقوق اجتماعی

ان در اصول توا میهای حقوق اجتماعی ر. جلوهحقوق اجتماعی جهت تأمين نيازهای فردی و افزايش يکپارچگی و انسجام اجتماعی است

-ينشر، ميثاق بنی حقوق بنظير اعالميه جهاای المللی و منطقهمتعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و عالوه بر آن در اسناد بين

و  يی حقوق بشرآفريقا های اساسی، منشورالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی

زاده؛ اند )موسیهمحسوب شد ادیای و بنيهای پايهها به عنوان حقمشاهده کرد و اين دسته از حقملتها، اعالميه اسالمی حقوق بشر قاهره 

حقوق اقتصادی و  تصويب شد، ترديد زيادی دربارة گنجاندن 1948وقتی اعالمية جهانی حقوق بشر در سال  (.49: 1389زاده، مصطفی

 مندهرهآن بندرج درمبينی نمود که هرکسی در سراسر دنيا بايد از حقوق اجتماعی در آن وجود نداشت. اعالميه جهانی حقوق بشر پيش

ر نظام داعی مندرج ها و سنديکاها جزئی از حقوق اجتمبهداشت، تأمين اجتماعی و تشکيل انجمناشتغال، مسکن،  بر آموزش،حق  شود.

 المللی است که در ادامه به تحليل هرکدام خواهيم پرداخت.حقوقی ايران و همچنين اسناد بين

 

 آموزش بر حق.1

های آموزشی و علمی، بخش مهمی از حقوق بشر معاصر را شکل داده است که در اسناد گوناگون آزادیهای حق بر آموزش شامل جنبه

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از . اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بينمتعدد حقوق بشری به رسميت شناخته شده است

اکنون يک حق بشری است که بايد بدون هرگونه تبعيض و در راستای حق هممهمترين اسنادی است که به حق آموزش تأکيد دارد و اين 

مندی همه گيری از همه منابع در دسترس، زمينه را برای بهرهکرامت انسانی برای همه افراد فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره
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الملل يک تکليف مقرر کرده است يعنی حقوق بين. حق بر آموزش تنها حق انسان است که برای آن 1شهروندان از آموزش فراهم کند

قانون المللی به حق بر آموزش؛ به تأکيد اسناد بين (. با عنايت85: 1386)اميرارجمند، 2تا پايان دوره آموزش ابتدايی« آموزش اجباری»

نمايد. اصل سوم های عمومی میريزی در جهت ارتقاء سطح آموزش و آگاهیدولت را مکلف به برنامهنيز اساسی جمهوری اسالمی ايران 

داند. قانون اساسی دولت را موظف به آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی می

آورد و قانون اساسی دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم  30طبق اصل 

وسايل تحصيالت عالی را تا سرحد خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد. در قوانين عادی و در قانون برنامه چهارم توسعه با تأکيد 

بايست به تناسب تأمين امکانات، دارد که دولت می آن تا پايان دورة راهنمايی، بر اين نکته توجه مجدد به امر آموزش و اجباری کردن

کند تا پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد. عالوه بر آن طی را پديد آورد که بتدريج در مناطقی که آموزش و پرورش اعالم میشراي

ای را تصويب رسانده است. در به امر آموزش تا پايان دوره راهنمايی تأکيد و مقرره 2/5/83ای جداگانه در تاريخ نامههيئت دولت در آيين

-نامه مزبور آمده است، وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری شوراهای اسالمی شهر و روستا، افراد مشمول اين آييننآيي 2ماده 

و مقايسه  نام و ادامه تحصيل آنها را فراهم آورد. با توجه به آنچه گفته شداند شناسايی و امکان ثبتنامه را که از ادامه تحصيل بازمانده

رسد حق بر آموزش به عنوان حق اجتماعی به ميزان قابل به نظر می المللیصورت گرفته در نظام حقوقی ايران و اسناد بينهای بينیپيش

 بينی شده است.قبولی در مقررات داخلی پيش

 

 حق بر مسکن.2

کمتر حقی به اندازه حق بشر  ای و ملی،المللی، منطقههای حقوقی بينشناسايی بسيار گستردة حقوق مربوط به مسکن در نظامعليرغم 

اگرچه تشخيص اين موضوع که چه ميزان (. 152: 1391نسبت به مسکن مناسب مورد تعدی قرار گرفته است )آسيبورن ايده و ديگران، 

ای انهکند که به نحو محتاطمحروميت از اين حق پديد آمده است امری دشوار است؛ اما سازمان ملل متحد بطور منظم ارقام را منتشر می

زند بيش از يک ميليارد نفر در سراسر جهان در مسکن مناسب سکونت ندارند و بيش از يکصد ميليون نفر نيز فاقد اصوال فاقد تخمين می

 1اعالميه جهانی حقوق بشر، بند  25ماده 1المللی از جمله بند های اسناد بينحق بر مسکن مناسب صراحتاً در مجموعه .3مسکن هستند

 27کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض نژادی، ماده  3ماده  5ميثاق حقو اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قسمت د بند  11ماده 

کنوانسيون مربوط به وضعيت  21کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان و ماده  14ماده  2کنوانسيون حقوق کودک، بند 

اين  117المللی کار در مورد مسکن کارگران و کنوانسيون شماره سازمان بين 115ماره نامه شتوان به توصيهچنين میهم. پناهندگان

موضوعات حقوق مسکن  نيز، 5عليرغم فقدان حق مسکن در کنوانسيون اروپايی حقوق بشر .4مشی اجتماعی اشاره کردسازمان در مورد خط

سط کميسيون و و دادگاه حقوق بشر اروپا مورد توجه قرار گرفته است تو 6در قضايای متعددی از جمله قضيه اکديوار و ديگران عليه ترکيه

يکی از اصول در نظام حقوق داخلی نيز حق مسکن آنگونه که شايسته است مورد توجه قرار نگرفته است؛  (.162: 1391)ايده و ديگران، 

باشد که بيان قانون اساسی می 3کرده است اصل قانون اساسی که دولت را موظف به انجام کارهايی برای تأمين آسايش عمومی مردم 

داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است و دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها که نيازمندترند، »کرده 

                                                           
 ميثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 13اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده  26ماده  1
ميثاق حقوق اقتصادی،  31کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض در آموزش، قسمت الف ماده  4اعالميه جهانی حقوق بشر، قسمت الف ماده  26ماده  1بند  2

 کنوانسيون حقوق کودک. 28ماده  1اجتماعی و فرهنگی، قسمت الف بند 
3 Scott Leckie, The Human Right in Adequate Housing. 
4 Legal Resources for Housing Right: international and National Standard, 2000. 
5 European Convention For the Protection of Human Rights (ECHR). 
6 Akdivar and others v. Turkey, Judgment of 16 September 1966, European Court of Human Rights, Report of Judgment and 

Decisions 1996-IV, para.88. 
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منشور حقوق شهروندی نيز به نويس بخصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم کند. دولت يازدهم در نسخه پيش

مند گردند. داشتن مسکن متناسب شان بهرهشهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نياز خود و خانواده»حق مسکن اشاره داشته است: 

انشينان، ها که نيازمندترند به خصوص روستبا نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است و دولت موظف است با رعايت اولويت برای آن

اما اينکه دولت يازدهم تا چه ميزان به تعهدات خود در اين زمينه عمل کرده « کارگران، کارمندان، زمينه تحقق اين حق را فراهم کند.

 است، خود جای بحث دارد.

 

 لحق بر اشتغا.3

دانه انتخاب کند، شرايط منصفانه و اعالميه جهانی حقوق بشر تأکيد شده است: هرکس حق دارد کار کند و کار خود را آزا 23در ماده 

. حق کار کردن در شرايط عادالنه و مناسب در ميثاق بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيردرضايت

رها متعهد ميثاق کشو 6حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز مورد حمايت قرار گرفته و تضمين شده است همچنين به موجب ماده 

ها و تدابير فنی مشیها و خطای و طرح برنامهاند به منظور تأمين اعمال کامل اين حق اقداماتی شامل راهنمايی و تربيت فنی و حرفهشده

ی های اساسی سياسی و اقتصادکه از لوازم توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطی که آزادی

المللی دارد از جمله: حق دفاع از حقوق شغلی از های ديگری در اسناد بينرا برای افراد حفظ کند به عمل آورد. حق کار و اشتغال جلوه

. نظام حقوق داخلی نيز در راستای حمايت از حق بر 8، حق دريافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی7های صنفی آزادطريق اتحاديه

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف »کند قانون اساسی ايران تأکيد می 28اصل  المللی دربا اسناد بينهمسو اشتغال و 

بدين ترتيب در قانون اساسی ايران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل، به « اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل »تکليف دولت در اين خصوص بيان شده است:  رسميت شناخته شده است و در ادامه

بدين ترتيب در قانون اساسی که « گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد کند.

و امکان  28در ابتدای اصل « هرکس»ده است. با توجه به قيد عبارت اين حق به رسميت شناخته ش مهمترين قانون موجود در کشور است

اشتغال به کار و شرايط مساوی برای همه افراد که در ادامه اين اصل به آن پرداخته شده است که بيانگر تکليف دولت در اين خصوص 

گرفتن جنسيت و وضعيت جسمانی تقسيم شده و  است؛ اين موضوع که تا چه ميزان اين حق به طور مساوی بين اقشار مختلف و با در نظر

 دارای ضمانت اجرای کافی و مؤثر ميباشد يا خير خود جای بحث دارد.

 

 حق بر بهداشت.4

هرچند که سالمتی و بهداشت فردی مفهومی ذهنی و مبهم داشته باشد، اما عاملی مهم در رفاه و کرامت فرد انسانی است )ايده و ديگران، 

-تعداد قابل مالحظهالمللی شناسايی و تضمين شده است. راين بهداشت به منزله حقی از حقوق بشر در اسناد ملی و بين(. بناب173: 1391

اند. اين مقررات مسئوليتی ها و قوانين اساسی کشورها، با بيان خاص خود بهداشت را به منزله حقی از حقوق بشر تنظيم کردهای از ميثاق

. به وجود آورند که به موجب آن بهداشت را به عنوان يک حق فردی در نظر آورند و تکاليف معينی را برای دولتها قائل هستند برای دولت

المللی ای از معاهدات حقوق بشری هم در سطح بينبه دنبال تدوين اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق بهداشت در تعداد قابل مالحظه

يه جهانی حقوق بشر، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسيون حقوق کودک، عالمای از جمله او هم در سطح منطقه

و پروتکل الحاقی به  ها، منشور اجتماعی اروپامنشور آفريقايی حقوق بشر و ملتکنوانسيون رفع تمامی اشکال تبعيض عليه زنان، 

گنجانيده شد. به طور کلی حق بهداشت، تعدادی تکاليف مرتبط  کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر در زمينه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

                                                           
 اعالميه جهانی حقوق بشر 23ميثاق و ماده  8ماده  7
 اعالميه جهانی حقوق بشر 23ميثاق و ماده  7ماده  8
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برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی يکی از حقوق مسلم فرد و اجتماعی است به  دهد زيرا با مقوله بهداشت را بر عهده دولت قرار می

از قانون  43و  29، 3در اصول ردد ازين رو مند گطوری که هر فردی از جامعه از حق طبيعی خود يعنی سالمتی و عمر طوالنی بهره

 کند.بر ضرورت تأمين بهداشت با عنوان تأمين نيازهای اساسی برای تشکيل خانواده برای همه تأکيد میايران اساسی 
 

 حق بر تأمین اجتماعی.5

به  .9حق بر تأمين اجتماعی دارد، «به عنوان عضوی از جامعه»دارد که، هرکس مقرر می 25، در ماده 1948اعالميه جهانی حقوق بشر 

عالوه اشکال متعدد تأمين اجتماعی مانند حق بر امنيت در وقع بيکاری، بيماری، معلوليت، بيوگی، سالخوردگی يا نبود امرارمعاش در 

اقتصادی، المللی حقوق (. ميثاق بين469-462: 1391هستند )ايده و ديگران، 25شرايطی که از کنترل فرد خارج است، مشمول ماده 

المللی در اين های بين. از ديگر تالش10اجتماعی و فرهنگی، قيدی عمومی دربارة حق تأمين اجتماعی دارد که شامل بيمه اجتماعی است

المللی رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان، چندين مقرره المللی رفع همه اشکال تبعيض نژادی، عهدنامه بينتوان به معاهده بينزمينه می

منشور اجتماعی اروپا و متن بازنگری شده آن که به هدف حمايت از حق بر تأمين اجتماعی در مفهومی موسع وجود دارد اشاره کرد؛ و در 

يکی  جمهوری اسالمی ايران قانون اساسی 29اصل کند. در همين راستا که بطور خاص حق بر تأمين اجتماعی را تضمين می 12در ماده 

و فراگير ملت را حق تأمين اجتماعی دانسته است. دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و  از حقوق غيرقابل تعطيل

-سرپرستی، دردرآمدهای حاصل از مشارکت مردم حق برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، ازکار افتادگی، بی

تک شهروندان های پزشکی به صورت بيمه و غيره برای تکت بهداشتی و درمانی و مراقبتماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدماراه

اين قانون  1ماده 1تصويب شد. تبصره  21/2/83قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی در  برای تضمين اين حق تأمين کند.

آيد حق همه افراد کشور و تأمين آن، تکليف دولت محسوب قانون می برخورداری از تأمين اجتماعی به نحوی که در اين»دارد: اشعار می

المللی، از طريق سازوکارهای اجرای معاهدات رسد حق بر تأمين اجتماعی، در طرحی بينبا توجه به آنچه گفته شد به نظر می «شود.می

 شود.جامع رفاه و تأمين اجتماعی، نظارت و حمايت میحقوق اقتصادی و اجتماعی و در حقوق داخلی از طريق اجرای قانون ساختار نظام 
 

 ها و سندیکاهاحق تشکیل انجمن.6

های شغلی در قالب سنديکا يا اتحاديه و حق اعتصاب است )امامی و ی آن حق داشتن تشکلدر مورد حق اشتغال از جمله حقوق الزمه

ور تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب به منظ»قانون کار:  130مطابق ماده  (. 208: 1393استوارسنگری، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، کارگران واحدهای توليدی ـ صنعتی و کشاورزی، خدماتی و صنفی  26اسالمی و در اجرای اصل 

مقررات قانون کار، حق تشکيل سنديکا و اتحاديه با آنکه کارگران در حدود «. های اسالمی اقدام نمايند....توانند نسبت به تأسيس انجمنمی

در سطح دارند ولی قانون استخدام در مورد کارمندان، ساکت است و اجتماعات آنها بيشتر به صورت باشگاه، انجمن و کانون دوستانه است. 

خود حق هرکس را  1هنگی در بند ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر 8اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده  23ماده  3المللی بند بين

برای دفاع از منافع خود و پيشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی با رعايت مقررات سازمان ذيربط به رسميت ميشناسد و اذعان 

يل توان تابع هيچ محدوديتی نمود مگر آنچه به موجب قانون تجويز شده است و همچنين حق تشکميدارند که اعمال اين حق را نمی

منشور اجتماعی اروپا به منظور تضمين يا توسعه آزادی کارگران و کارفرمايان جهت حمايت از منافع اقتصادی و  5مجامع در مادة 

مستخدمين  ها و اجتماعات در حقوق داخلیرسد که بر طبق اصل آزادی انجمنبه نظر میشان به رسميت شناخته شده است. اجتماعی

( و در 227: 1393)طباطبائی، مؤتمنی، ای خود سنديکا و اتحاديه تشکيل بدهندع از حقوق صنفی و حرفهکشوری حق دارند برای دفا

                                                           
9 Andreassen, Ioc.cit. note2. 

 شناسد.های اجتماعی به رسميت میدارد: کشورهای طرف اين ميثاق حق هرکس را به تأمين اجتماعی از جمله بيمهميثاق مقرر می 9ماده  10
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المللی با توجه به اينکه اين حق در اسناد حقوق بشری به رسميت شناخته شده است ميتوان گفت از طريق سازوکارهای نظارتی سطح بين

 مورد دفاع قرار ميگيرد.

 

 معلوالنسوم: حقوق اجتماعی 

مسأله حمايت از افراد دارای معلوليت در کشورهای در حال توسعه مانند ايران که هنوز شاخص های کمی و کيفی توسعه در آنها در 

نمايد بيش از دو سوم کل معلوالن جهان مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهايی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می

کنند، اهميت بيشتری می يابد و اين مسأله برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف میدر آن زندگی 

 (.1390يافته است )نصيب، جهان بين: 

ه رنگ، تمام مردم ايران را از هر قوم و قبيله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصريح می نمايد ک»دارد:قانون اساسی بيان می 19اصل 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد بايد از همه حقوق »تأکيد دارد که  20همچنين اصل « نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

 اين اصول يادآور ماده اول اعالميه حقوق بشر است« انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم برخوردار شوند.

آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند؛ همه دارای عقل و وجدان هستند و بايد که به موجب آن تمام افراد بشر آزاد به دنيا می

به تصويب مجلس  1383نسبت به يکديگر با روح برابری رفتار کنند. بر اين اساس، قانون جامع حمايت از معلوالن که در ارديبهشت ماه 

توان اقدامی در اين راستا به شمار آورد. اليحه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به پيشنهاد وزارت تعاون، رسيده را می شورای اسالمی

به  10/3/1394ماده و در تاريخ  66روی معلوالن، در قانون اساسی، به منظور رفع موانع پيش 138کار و تأمين اجتماعی به استناد ماده 

رسيد که هدف اين اليحه رفع نواقص و موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارايه راهکارهای مناسب برای نيازهای  تصويب هيأت وزيران

 باشد.مغفول مانده در قانون جامع می

 های دولت را در زمينه حقوق اجتماعی، در دو مبحث حقوق بنيادين اجتماعی و حقوق رفاهی اجتماعیبا اين توضيح، در ادامه حمايت

 پردازيم.تقسيم نموده و در پرتو قانون جامع حمايت از معلوالن و همچنين اليحه پيشنهادی به بررسی آن می

 

 حقوق بنیادین اجتماعی -الف

های رفاهی بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اين های اساسی و حقها، يعنی حقوق و آزادیدر ديدگاه حقوق بشر دو جنبه از حق

ی دولت، ستون فقرات ی فرد به مداخلهباشند که حق مطالبههای مثبت ضامن حيات جسمانی همراه با حيثيت انسانی فرد میديدگاه حق

هايی هستند بر ضد دولت که الزمة آن وضعيت تعهدی های بشری در نظام حقوقی معاصر از مقوله حق مطالبهحق»های رفاهی است. حق

(. برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی 43: 1382)قاری سيد فاطمی، « دارندة حق است و دولت مکلفدولت در مقابل آن است: معلول 

اندرکاران خدمات عمومی همراه با کمک مالی، سازمانی و اجرايی دولت است؛ با توجه به آنچه گفته و فرهنگی مستلزم دخالت جدی دست

که برای تمامی افراد شناخته شده است را تحت عنوان حقوق اساسی اجتماعی  توان حقوق اجتماعی نظير حق آموزش، اشتغال،شد، می

 (. 1390قرار داده و در خصوص معلوالن با توجه به قوانين و مقررات موجود مورد بررسی قرار داد )نصيب، جهان بين: 

 

 حق آموزش.1

زيرا اين بخش از حيات فرهنگی آنان نقش بسيار مهمی در  ای برخوردار است،العادهآموزش و پرورش افراد دارای معلوليت از اهميت فوق

های آنان دارد. در واقع، هدف مهم آموزش و پرورش مسلط کردن فرد بر محيط پيرامونش توانمند شدن، اشتغال و کشف استعداد و توانايی

ر با شئونات انسانی با کودکان معلول در است. اين مهم از طريق حق دسترسی به تحصيل بدون تبعيض، بهره مندی رايگان از تحصيل، رفتا
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گردد )طباطبايی، دوران تحصيل، تعهد نسبت به رشد و آمادگی آنان در جهت بازگشت به جامعه برای يک زندگی مسئوالنه مقدور می

 (. 128-102: 1388نوريی نشاط، 

آموزش در کنار سالمت، اشتغال، « ع محورتوانبخشی اجتما»براساس يکی از رويکردهای نوين در توانبخشی معلوالن تحت عنوان 

باشد. آموزش ابزار برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حمايت اجتماعی از اصول اوليه و اساسی در توانمندسازی اين افراد می

های توانند دانش و مهارتیهای آموزشی رسمی و غيررسمی، معلوالن مقدرتمندی برای ارتقای توانمندسازی معلوالن است. از طريق برنامه

 های اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه فردی و اجتماعی بدست آورند )همان(.الزم را برای انجام عملکردها، وظايف يا برخی از فعاليت

ن اساسی، رفع اصل سوم قانو 9در حقوق داخلی ايران نيز حق آموزش برای همه افراد از جمله معلوالن مورد توجه قرار گرفته است. در بند 

 تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای همه بر عهدة دولت قرار داده شده و در اصل سی ام قانون اساسی نيز مقرر شده است که دولت

تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد. در اين اصل همه ملت صاحبان حق « همه ملت»موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای 

اند و هيچ گونه قيد خاصی برای محدود کردن افراد آورده نشده است. با در نظر گرفتن روح قانون سترسی به آموزش و پرورش تلقی شدهد

 9مندرج است و ايجاد امکانات عادالنه برای همه مصرح در بند 20و  19اساسی و اصل برابری همه در پيشگاه قانون اساسی که در اصول 

مندی از آموزش و پرورش روبرو مندی از حقوق اجتماعی خود به ويژه حق بهرهاسی؛ معلوالن نبايد با مانعی در بهرهاصل سوم قانون اس

شورای  17/5/1363مورخ  1543ای تسهيل کننده اين حق باشند و حتی اگر اين عبارت از تفسير شماره شوند و قوانين عادی بايد به گونه

 با رعايت دولت ،کلیامکانات شود و با عدم بعضاً بايد فراهم کالً يا در حد امکان رايگان آموزش »ه قانون اساسی ک 30نگهبان از اصل 

توان معلولين را از رسد که میمالک عمل قرار گيرد، به نظر می« .نمايدمیاقدام بر ديگران و مستعدان مستضعفان ترجيح ها مثلاولويت

 ار آورد. ها به شمجمله اين اولويت

قانون جامع حمايت از معلوالن گام مثبت و مهمی را در جهت تحقق بخشيدن به اين دسته از حقوق معلوالن برداشته است. مطابق ماده 

های الزم را به عمل آورد. از جمله های الزم را برای تأمين حقوق معلوالن فراهم، و حمايتاول اين قانون، دولت موظف است زمينه

معلوالن نيازمند واجد شرايط در سنين »دارد: قانون جامع بيان می 8باشد که در ماده موردنظر اين قانون حمايت آموزشی می هایحمايت

های آموزش و پرورش، علوم توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانهمختلف می

بند الف ماده « های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسالمی بهره مند گردند.ت، درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاهتحقيقات و فناوری، بهداش

 (.60: 1381پردازد )علوی، رشيدکابلی، های آموزشی و فرهنگی معلوالن میقانون جامع حمايت از معلوالن به پرداخت يارانه 3

 

 اشتغال.2

المللی نظير اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق جتماعی شناخته شده در اسناد بيناشتغال به عنوان يکی از حقوق ا

 آيد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران دولت را موظف به تأمين شرايط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد دانسته است؛ که  28اصل 

و  108و  107باشد. در اين ارتباط مواد ه برخورداری معلولين از اين شرايط، توانمند ساختن آنها از طريق آموزش و حرفه آموزی میالزم

قانون کار جمهوری اسالمی ايران، دولت را مکلف کرده که امکانات آموزشی الزم را برای جويندگان کار فراهم  119ماده  3و  2های تبصره

 7ماده  4های ذيربط نمايد. تبصره ها و سازمانبه ايجاد مراکز خاص کارآموزی، خاص معلولين و جانبازان با همکاری وزارتخانه سازد و اقدام

های الزم را متناسب با بازار کار برای معلوالن به صورت ای را موظف کرده است تا آموزشقانون جامع نيز سازمان آموزش فنی و حرفه

همين قانون، سازمان بهزيستی را مسئول گسترش کارگاههای آموزشی، حمايتی و توليدی  3مادة « د»مين نمايد و بند رايگان و تلفيقی تأ

جهت توانمندسازی معلوالن دانسته است. فصل پنجم اليحه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به کارآفرينی و اشتغال افراد دارای 

شرايط استفاده کارفرمايان بخش غيردولتی که افراد دارای معلوليت جويای کار را در مراکز  9ماده معلوليت اختصاص دارد. اين اليحه در 

اذعان دارد که مزايای قانونی تصريح شده در  3کند و در بند کسب و کار خود استخدام کنند از يارانة حقوق و دستمزد اين افراد را بيان می
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ای ، سازمان آموزش و فنی و حرفه11د دارای معلوليت شاغل پرداخت شود. اين اليحه در ماده قانون کار )مزايای رفاهی کارگران( به فر

کشور را مکلف کرده است، رأساً يا با جلب مشارکت بخش غيردولتی، اقدام به پذيرش کارآموزان دارای معلوليت نموده و از طريق مناسب 

ای افراد دارای معلوليت اقدام نموده و ضمن های فنی و حرفهراکز آموزش مهارتها و مسازی و توسعه مراکز موجود و يا تأسيس آموزشگاه

آموزی متناسب با شرايط کارآموزان دارای معلوليت، يارانه آموزش اين افراد را در های الزم و تأمين تجهيزات تخصصی مهارتارائه حمايت

 بودجه سنواتی خود منظور و پرداخت نمايد.

  

 حقوق رفاهی اجتماعی -ب

ها برای ها و دگرياریهای ابتدايی به منظور کمک به همنوع و در قالب همياریمفهوم رفاه در ابتدا شامل اقدامات متفرقه خيريه و تعاونی

به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضای  1980های محلی بود. در دهة ها و گروهتأمين نيازهای اوليه خانواده

شود شد. در حال حاضر رفاه اجتماعی به مجموعه شرايطی اطالق میها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی اطالق میفراد و گروهنيازهای ا

که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است.براساس اين نگرش رفاه اجتماعی مجموعه شرايطی است که در آن مسائل اجتماعی حل 

های اجتماعی به حداکثر رسيده اند )به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، وليه انسانی ارضاء شده است و فرصتاند، نيازهای ايا کنترل شده

 (. با توجه به آنچه گفته شد، در ادامه برخی از حقوق رفاهی اجتماعی کارگران معلول را مورد بررسی قرار می دهيم.12: 1379

 

 تأمین اجتماعی.1

های رفاه اجتماعی و متعاقب آن از جمله حقوق اجتماعی در نظر گرفته می شود. قانون اساسی ايران در تأمين اجتماعی از جمله شاخص 

، ضمن برشمردن برخی از حقوق اجتماعی افراد، دولت را مکلف به ارائه اين خدمات از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 29اصل 

 نمايد.حاصل از مشارکت مردم می

برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، »مقرر ميدارد:  29اصل 

حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی. دولت موظف است 

 «های مالی فوق را برای يکايک افراد کشور تأمين کند.کت مردم، خدمات و حمايتطبق قوانين از محل درآمدهای حاصل از مشار

 

 حق برخورداری از بیمه خدمات درمانی 1.1

به بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی معلوالن به عنوان وظيفه سازمان بهزيستی توجه  5قانون جامع حمايت از معلوالن در مادة 

افراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلوالن »ميدارد:نمايد و بيان می

 «گيرند.تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می

يای قانونی آن تعيين شده است قانون کار نحوه پرداخت مستمری از کارافتادگی و ساير مزا 31قانون تأمين اجتماعی و مادة  72در مادة 

 باشد. که قابل تعميم به معلوالن نيز می

باشد، ميتوان گفت با خالء قانونگذاری مواجه هستيم و حتی ی تأمين اجتماعی در ايران که شامل معلوالن میبا نگاهی به مقررات حوزه

گيرد. اليحه جامع حمايت از افراد دارای معلوالن را در برنمیهای حقوقی تأمين اجتماعی قانون جامع حمايت از معلوالن نيز چندان جنبه

اين اليحه وزارت کشور موظف است پوشش بيمه سالمت افراد  4شود. طبق ماده معلوليت در اين زمينه مقررات جامعتری را شامل می

ی ـ پزشکی  مورد نياز اين افراد باشد و ای تأمين کند که شامل خدمات توانبخشدارای معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستی را به گونه

اين اليحه سازمان مکلف است نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلوليت به ويژه افراد دارای معلوليت اعصاب و  5همچنين طبق ماده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ده و پرداخت هزينه حق های چندگانه را در اولويت قرار داروان، کم توانان ذهنی، جسمی ـ حرکتی شديد و افراد دارا دچار معلوليت

  پرستاری يا مددکاری به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد را تأمين نمايد. 
 

 برخورداری از حمایت الزم در برابر بیکاری و تأمین معیشت کافی 2.1

رای ری افراد داع به بيکاامقانون ج...« برخورداری از تآمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری و »قانون اساسس آمده است:  29در اصل 

رار را مدنظر ق ستخدامیاهای اداری و ای نداشته است. اليحه حمايت از افراد دارای معلوليت در فصل نهم معيشت و حمايتمعلولت اشاره

را به  رآمدقد شغل و دهای بسيار شديد و شديد فاداند کمک هزينه معيشت افراد دارای معلوليتدولت را موظف می 22داده و در ماده 

به افراد  هزيستی کشوربازمان ميزان حداقل دستمزد ساالنه تعيين و اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کل کشور منظور نمايد تا از طريق س

در  تارای معلوليدی فرد ياد شده پرداخت شود. بانوان کارمند دارای معلوليت، بانوان کارمند همسر فرد دارای معلوليت به شرط نگهدار

عدی آن با بالحات منزل) به تشخيص کميسيون پزشکی ـ توانبخشی سازمان(، از تسهيالت مقرر در قانون خدمت نيمه وقت بانوان و اص

ی وی، و رپرست قانوندر يا سپمند خواهند شد و در صورتی که فرزند دارای معلوليت فاقد مادر باشد، استفاده از حقوق و مزايای کامل بهره

ان(، با يک ی سازمدارای همسر دارای معلوليت به شرط نگهداری فرد دارای معلوليت در منزل )به تشخيص کميسيون پزشک شاغلين مرد

کند که ا مکلف میهای مشمول ردستگاه 23چهارم کسر ساعات هفتگی از حقوق و مزايای کامل استفاده خواهد نمود. همچنين در ماده 

 های شديد و خيلی شديد را حداکثر دو ساعت در روز کاهش دهند.وليتساعات کار روزانه شاغلين دارای معل

 

 های مربوط به دوران بازنشستگیحمایت 3.1

آور )مصوب قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و معلوليت عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيان

نامه اجرايی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و مجلس رسيد. آيينبه تصويب  21/2/1383( در تاريخ 1367

به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعی  10/2/1385آور در جلسه مورخ جنگ تحميلی و معلوليت عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيان

ها، مؤسسات دولتی، ها، شرکتنامه اجرايی، کليه وزارتخانهساس اين آيين. برا11به تصويب هيئت وزيران رسيد )مرکز پژوهش های مجلس(

توانند در صورت درخواست ها مستلزم ذکر نام است میهايی که شمول قانون بر آنها و سازمانها، مؤسسات و شرکتها، بانکشهرداری

، بيماران ناشی از شرايط خاص کار، معلوالن عادی، شاغالن کتبی، جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی، معلوالن ناشی از حوادث کار

سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و پرداخت حق بيمه از لحاظ  20آور و آزادگان را به شرط داشتن حداقل مشاغل سخت و زيان

ماده  1نشسته کنند. هم چنين تبصره نامه و با تصويب شورای امور اداری و استخدامی کشور، بازبازنشستگی و احراز شرايط مندرج در آيين

پردازد. مطابق اين تبصره، کليه جانبازان، آزادگان، معلوالن عادی و اول اين قانون به وضعيت کارگران جانباز يا معلول بخش خصوصی می

قانون تأمين اجتماعی  حوادث ناشی از کار، بيماران ناشی از شرايط خاص کار و شاغالن مشاغل سخت و زيان آور که مشمول قانون کار و

( و اصالحات بعدی آن يا 1373بوده و در بخش غيردولتی يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی )مصوب 

نامه خواهند بود. شرايط بازنشستگی معلوالن در های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل هستند، نيز مشمول مقررات اين آييندستگاه

 قانون مديريت خدمات کشوری به تفصيل آمده است. 103ماده  1بصره ت

سال سابقه خدمت قابل قبول از  20سال برای زنان، دارا بودن حداقل  45سال سن برای مردان و  50الزم به ذکر است که داشتن حداقل 

مزايای بازنشستگی و يا بيمه پردازی و داشتن لحاظ بازنشستگی و يا بيمه پردازی، ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره مندی از 

موافقت نامه شورای امور اداری و استخدامی کشور با بازنشستگی متقاضيان و نيز تعيين مدت سنوات ارفاقی آنان از جمله شرايط عمومی 

ه است. معلولين حوادث ناشی از آور اعالم شدبرای بازنشستگی معلولين حوادث ناشی از کار، معلولين عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيان
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بايست از سوی دستگاه مربوطه جهت تشخيص و کار و معلولين عادی که متقاضی بازنشستگی باشند و چنانچه حائز شرايط فوق باشند می

کل از سه ها به کميسيون پزشکی مستقر در سازمان بهزيستی کشور )متشتعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو يا اعضا و کاهش توانايی

 نفر پزشک متخصص بر حسب نوع معلوليت با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( معرفی شوند. 

 

 برخورداری از خدمات توانبخشی.2

ذهنی،  ی، روانی،آموزی و اجتماعی است که برای بازتوانی جسمای از خدمات و اقدامات پزشکی، آموزشی، حرفهبخشی مجموعهتوان

ه ر جامعه عرضدی مستقل ای معلوالن و ارتقای سطح کارايی آنها تا باالتری حد ممکن برای دستيابی معلول به يک زندگحرفهاجتماعی و 

س از ز دست رفته خود را پاشود تا توانايی خواه کمک میبخشی به فرد توان(. در فرآيند توان1386شود )محموديان دهکردی؛ باغبان: می

پس از  د عادی بايدد افراسيبی که منجر به محدوديت عملکرد وی شده است مجدداً به دست آورد. معلوالن نيز ماننيک واقعه، بيماری يا آ

 مر و هماهنگوند مستبخشی شغلی جزئی از رگذراندن مراحل الزم، شغل مناسب خود را انتخاب کنند و به انجام آن مشغول شوند. توان

دهد. یب ياری مآموزش شغلی، معلول را برای شناخت خدمات شغلی و اشتغال در شغل مناسبخشی است که از طريق راهنمايی و توان

علول می وسيله م انجامد و بدانبخشی شغلی مجموعه اقداماتی است که به استخدام، جذب و نگهداری معلول در شغل مناسب میتوان

شی و شناسی، آموزی، روانه عبارت ديگر مجموعه خدمات تخصصی پزشکهای خود به بهترين نحو استفاده کند؛ بتواند از امکانات و توانايی

کار  اريابی و بهغلی، کشاجتماعی است که برای رشد دادن امکانات توان جو از طريق ايجاد آمادگی جسمانی ـ روانی، راهنمايی و آموزش 

توانبخشی، حمايتی،  ت از معلوالن تأمين خدماتقانون جامع حماي 3شود. در اين راستا ماده گماری و پيگيری ضمن اشتغال اعمال می

خيريه( و  عاونی،آموزشی و حرفه آموزی مورد نياز معلوالن با مشارکت خانواده های معلوالن و همکاری بخش غيردولتی )خصوصی، ت

 خشی معلوالنتوانب و ها و هم چنين گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشیپرداخت يارانه )کمک هزينه( به مراکز غيردولتی و خانواده

ی و پرداخت ش غيردولتهای رفتاری( با همکاری بخالهويه و معلوالن با ناهنجاریسرپرست، مجهولواجد شرايط )معلوالن نيازمند، بی

مايتی حای آموزشی، ارگاه هها و تأمين و تحويل وسايل کمک توانبخشی مورد نياز افراد معلول، گسترش کتسهيالت اعتباری و يارانه به آن

وشش پانون افزايش قدهد. یای به معلوالن جهت توانمندسازی آنان را مورد توجه قرار مو توليدی معلوالن و ارائه خدمات توانبخشی حرفه

د به منظور گسترش مشتمل بر ماده واحده دولت را مجاز ميدان 5/4/1387توانبخشی و حمايتی معلوالن و زنان سرپرست خانوار مصوب 

حل معتبارات از جايی ات توانبخشی و حمايتی از يکصد هزار نفر از معلوالن و سی هزار نفر از زنان سرپرست خانوار با جابپوشش خدما

يه مؤسسات يت مالياتی کلميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد؛ هم چنين قانون معاف300صرفه جويی حداکثر تا مبلغ 

 ده واحده میبر ما ط به حمايت و توانبخشی معلوالن و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنی نيز که مشتملخصوصی شاغل در امور مربو

امور  بهزيستی کشور به تأييد شورای نگهبان رسيد بيان ميدارد: کليه مؤسسات خصوصی که با مجوز سازمان 21/4/74باشد و در تاريخ 

هداری روزی ها نگ شبانه مات به عقب ماندگان ذهنی و انجام خدمات در مراکز روزانه ومربوط به حمايت و توانبخشی معلوالن و ارائه خد

مد و ذکور بر درآمازمان سمعلولين و کودکان بی سرپرست را به عهده دارند از پرداخت ماليات بر درآمد معاف می باشند مشروط بر اينکه 

 عرفی شده ازفراد ماددجويان خود را بدون دريافت هرگونه دستمزد به هزينه آن ها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده درصد از م

 طرف سازمان بهزيستی اختصاص دهند.

 

 مسکن مناسب.2

قانون اساسی ايران نيز بر لزوم توجه به اين  31باشد. اصل يک حق اجتماعی و رفاهی می12از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی، حق مسکن

ای ها و شرايط ويژهسری حمايتاز بابت تبعيض مثبت، از منظر تمهيدات ارفاقی افراد ناتوان، نيازمند يک حق برای عموم تأکيد دارد؛ لذا
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سازمان بهزيستی، وزارت مسکن، بانک ها و  9هستند که در مورد آنها بايد به اجرا درآورده شود. قانون جامع حمايت از معلوالن در ماده 

نمايد. اليحه حمايت از افراد دارای معلوليت به منظور تأمين ب جهت تأمين مسکن معلوالن میبنياد مسکن را موظف به اقدامات مناس

اليحه وزارت راه و شهرسازی و  12مسکن ارزان قيمت و مناسب سازی شده برای معلوالن در فصل ششم به اين امر پرداخته است. ماده 

ايه تسهيالت و اقدامات حمايتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه ساير دستگاه های مربوط را مکلف کرده است که متناسب با ار

سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد الزم برای اختصاص ده درصد واحدهای مسکونی احداثی به افراد دارای معلوليت فاقد مسکن به 

دگان مذکور اخذ و به اجرای آن نظارت نمايد. طبق ماده صورت ارزان قيمت و مناسب سازی شده با معرفی سازمان بهزيستی را توسط سازن

اليحه سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلوليت فاقد مسکن را به صورت  13

يت از پرداخت هزينه های صدور پروانه اذعان دارد که افراد دارای معلول 14اجاره بلند مدت )نود و نه ساله( تأمين کند و همچنين در ماده 

ساختمانی، آماده سازی زمين، عوارض نوسازی و هم چنين حق انشعابات آب، برق،گاز و دفع فاضالب منطبق با الگوی مسکن مصوب 

نيز  1388 اصالحيه آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1شهری يا منطقه معاف می باشند. ماده 

سال سن و با معرفی سازمان بهزيستی، بدون شرط تأهل و  20بيان ميدارد که معلولين جسمی ـ حرکتی با دارا بودن حداقل  1در تبصره 

 بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند. 
ليت به حق ی معلوه خصوص با تصويب اليحه حمايت از افراد دارادر مجموع می توان گفت که مقررات داخلی به ميزان قابل قبولی ب

لول ون اشخاص معنوانسيمسکن پرداخته است، اما همانگونه که در گفتار بعدی اشاره خواهيم کرد در اسناد بين المللی و به خصوص در ک

 پرده شده است.که جامع ترين مقرره جهانی در حراست از حقوق معلوالن می باشد، حق مسکن به فراموشی س

 

 مناسب سازی.3

های دهند که با توجه به شرايط خاص جسمی و محدوديت در توانايیای را معلوالن تشکيل میهای انسانی هر جامعهبخش مهمی از نيرو

های ن نامهباشد. مناسب سازی در قوانين و آييهای گوناگون مستلزم فراهم آوردن شرايط محيطی مناسب میمعلوالنحضور آنها در عرصه

بخش الف( قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را برای مناسب سازی  2)بند  30اجرايی مصوب دولت مورد توجه قرار گرفته است. ماده 

های سازد و اعمال اين ضوابط را در اماکن و ساختمانفضاهای شهری و روستايی برای جانبازان و معلوالن جسمی و حرکتی موظف می

های دولتی و ها، مؤسسات و شرکتها، سازماندارد: کليه وزارتخانهقانون قانون جامع مقرر می 2داند. ماده ی ضروری میعمومی و دولت

ها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمان

ها، ها، سازمانوزارتخانه 1ها برای معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد هم چنين تبصره مندی از آنکه امکان دسترسی و بهره

ها، اماکن مندی و دسترسی معلوالن؛ ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی را موظف ميداند جهت بهرهمؤسسات و شرکت

-آيين 1سازی نمايند. ماده های مصوب ساالنه خود مناسبجود را در چارچوب بودجهعمومی، ورزشی، تفريحی، معابر و وسايل خدماتی مو

-سازی اصالح محيط و تدارک وسايل حمل و نقل است، بهمناسب»کند سازی را چنين تعريف میمناسب13قانون جامع 2نامه اجرايی ماده 

شهری و مون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محيط شهری و بينطوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرا

.« مند شوند های عمومی حرکت کنند و از تسهيالت محيطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقالل فردی الزم بهرهساختمان

ها، قطارهای ها، فرودگاهن ورزشی، پايانههای دولتی، اماکها، مؤسسات و شرکتبراساس همين ماده اماکن عمومی شامل کليه وزارتخانه

های نامه، شهرداریآيين 4ها و معابر عمومی و نظاير آن ميگردد. ماده ها و خودپردازها، بوستانشهری و بين شهری، مراکز تجاری، بانک

ها را به انجام چنين پارکها و همعسازی معابر عمومی را با اولويت معابر اصلی و نزديک به تقاطسراسر کشور را موظف ميداند که مناسب
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-روهای نزديک به تقاطع و همسازی سطوح پيادهها و عاليم راهنمايی مناسب در معابر عمومی و برجستهرسانند و به تجهيز و نصب چراغ

های حمل و نقل عمومی انها و سازمنامه به امر حمل و نقل مناسب توجه داشته و کليه شرکتآيين 5ها مبادرت نمايند. ماده چنين پارک

سازی اماکن عمومی خود سازد تا طی يک برنامه پنج ساله نسبت به مناسبنامه را موظف میدرون شهری و برون شهری موضوع اين آيين

 مندی معلوالن از خدماتو وسايل حمل و نقل عمومی مربوط براساس ضوابط و مقررات برای معلوالن اقدام نمايند. در راستای بهره

های متولی پذيری فصل دوم اليحه حمايت از حقوق معلوالن نيز به اين مهم اختصاص دارد و دستگاهسازی، تحرک و دسترسیمناسب

صدور مجوز مکلفند ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوليت و استانداردها را در شرايط و الزامات صدور مجوز 

های مسکونی به صورت انبوه و نيز سازی و اجرای مجتمعهای آمادهارت راه و شهرسازی موظف است در تمام طرحچنين وزلحاظ کنند. هم

طراحی و اجرای شهرهای جديد، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوليت را رعايت کند. وجود اين مقررات در 

های مدرن مترو بدون درنظر گرفتن دسترسی اند و ايستگاهب به جای خود باقی ماندهها عمومی نامناسحالی است که هنوز ساختمان

 شوند.همگانی ساخته می

 

 گیری: نتیجه

 و مزايا کننده ارائه هایبرنامه اجرای اجتماعی، قوانين تصويب از هدف .شود تضمين ها دولت سوی از بايد که حقی اجتماعی؛ حقوق

 بدون شخصی آزادی و فردی امنيت تامين گفت، توانمی ترگسترده سطح در. است کشور هر رسمی قوانين با مطابق اجتماعی، خدمات

 اجتماعی قوانين از هدف و است اجتماعی هایحمايت معقول نظام هر شالوده اجتماعی حقوق است، مفهومبی اجتماعی تامين تحقق

ها امروزه وجود ميليوناست.  قوانين اجرايی روند در نيز و مرتبط قوانين ساير و اجتماعی هایحمايت نظام کل در راهبردی اصول تعيين

نفر معلول در سرتاسر جهان، موجب طرح مسأله معلوليت به عنوان موضوعی جهانی شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب در 

مساله حمايت از افراد دارای معلوليت در کشورهای در باشند. کنند و از بسياری تجارب اساسی زندگی محروم میحواشی جامعه زندگی می

حال توسعه مانند ايران که هنوز شاخص های کمی و کيفی توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهايی که 

هميت بيشتری می يابد و اين مساله باز سازمان بهداشت جهانی اذعان مينمايد بيش از دو سوم کل معلوالن جهان در آنها زندگی ميکنند، ا

اين امر بر شمار ساير معلوالن ژنتيکی و عارضی)در  برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف يافته است.

اجتماعی برای معلوالن سازی محيط ها و مناسبمشارکت کامل در جامعه، برابری فرصت. نتيجه عوامل خارجی غير از جنگ( افزوده است

های بايست مورد توجه جدی قرار گيرد. بررسی وضعيت معلولين از جنبهآيند که در رابطه با اين گروه میای به حساب میسه مقوله عمده

م کفايت باشد و نشان دهنده عدهای زيادی در برخورداری از شرايط زندگی مطلوب معلوالن میمختلف در ايران حاکی از وجود نابرابری

مدارانه در حمايت از معلولين است و اين شرايط با اصل عدالت و انصاف که همه افراد جامعه را در قوانين و مقررات با رويکرد حق

داند، سازگار نيست؛ از اين رو الزم است تدابيری جامع و فراگير برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی برابر می

آميز به رويکرد انسانی کرامت محور و از منظر انسانی برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق و بروز شود تا گذر از نگاه ترحمانديشيده 

 اجتماعی و حقوقی شايسته معلوالن در جامعه باشيم.
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 فارسی: منابع

 دانشگاه تهران.انتشارات های عمومی و حقوق بشر، آزادی(، 1382طباطبائی مؤتمنی، منوچهر ) .1

 انتشارات سمت. چاپ يازدهم، حقوق اداری،(، 1384طباطبائی مؤتمنی، منوچهر )  .2

 چاپ يازدهم، انتشارات سمت.حقوق کار، (، 1393عراقی، عزت اهلل )  .3

، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و اشتغال معلولين(، 1381اهلل و رشيد کابلی، مجيد )علوی، سيد امين  .4

 ريزی.نامهبر

 انتشارات دانشگاه تهران. حقوق ايران،(، 1385عميد زنجانی، عباسعلی ) .5

 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی. چاپ اول،حقوق بشر در جهان معاصر، (، 1382قاری سيد فاطمی، سيد محمد ) .6

 .27اقتصاد، کار و جامعه، شماره ، مجله بررسی در زمينه معلولين و وضع اشتغال آنان(، 1377باقريان، اکبر )  .7

، مجله تعهدات جمهوری اسالمی ايران در زمينه حقوق فرهنگی افراد معلول(، 1388طباطبايی، احمد و نوری نشاط، سعيد ) .8

 .15حقوق خصوصی، شماره 

های وهشمجله پژهای معلوالن در آينه حقوق بشر، تحول گفتمانی: حق و آزادی(، 1387قاری سيد فاطمی، سيد محمد )  .9

 .13حقوقی، شماره 

 .87مجله کار و جامعه، شمارهتوانبخشی شغلی معلوالن، (، 1386محموديان دهکردی، آرزو و باغبان، ايران )  .10

 .40المللی، شماره مجله حقوقی بينمنشور اجتماعی اروپايی، (، 1388زاده شهربابکی، زهراسادات )مرادزاده، حسن و نواب  .11

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  بررسی مبانی حقوق اجتماعی،(، 1389زاده، فهيم )صطفیزاده، ابراهيم و مموسی  .12

 شماره دوم.

نگرشی بر وضعيت حقوقی معلوالن در (، 1390بين، سيدفخرالدين )بين، سيد عبداهلل و جهاننصيب، سيد محمدحسين و جهان  .13

 .16حقوق اساسی، شماره  نشريههای رفاهی و مدنی دولت، ايران در پرتو حمايت
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