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 محترم وزیر ھاشمی، زاده¬قاضی حسن سید دکتر آقای جناب
  پزشکی آموزش و درمان بھداشت،

 
  :رونوشت

 بھداشت، وزارت الملل¬بین امور مدیرکل الری، اسدی محسن دکتر آقای جناب
  پزشکی آموزش و درمان

 
 وزارت اجتماعی امور معاون ایازی، ھادی¬محمد سید دکتر آقای جناب

  پزشکی آموزش و درمان بھداشت،
 

 عمومی روابط مرکز رئیس و وزیر مشاور نژاد،¬زارع عباس دکتر آقای جناب
  پزشکی آموزش و درمان بھداشت، وزارت رسانی¬اطالع و
 
 احترام، و سالم با
 

 بدون کھ است مستقل دولتی غیر المللی بین نھاد یک بشر، حقوق دیدبان سازمان
 از دفاع زمینھ در دنیا کشور نود در فعالیت با ، دولتی بودجھ گونھ ھیچ دریافت
  .است بوده فعال جھان سراسر در ھا¬انسان حقوق

 
 سالھای طی بشر حقوق دیدبان سازمان در معلولیت دارای افراد حقوق بخش
 و بوده فعال جھان سراسر در افراد این حقوق ارتقائ برای تالش زمینھ در اخیر
 انجام بھ مختلف ھای¬کشور در فراوانی رسانی¬اطالع و پژوھشی ھای طرح

 خدمات و اماکن پذیری¬دسترس بھ توان¬می جملھ آن از کھ است رسانده
 مراکز در کودکان وضعیت و چین در آموزش بھ دسترسی روسیھ، در عمومی

  .کرد اشاره صربستان در نگھداری
 

 در را ھایی فعالیت و مطالعات معلولیت دارای افراد حقوق بخش تازگی بھ
 آغاز میانھ خاور منطقھ در معلولیت دارای افراد حقوق ارتقائ جھت
 دارای افراد حقوق بخش منطقھ، در ایران جایگاه بھ توجھ با .است¬نموده

 برخورداری چگونگی زمینھ در بیشتری اطالعات است مند¬عالقھ معلولیت
 .نماید کسب پزشکی و سالمت خدمات از ایران در معلولیت دارای افراد یکسان

 زمینھ در پزشکی آموزش و درمان بھداشت، وزارت تجربیات خاص، طور بھ
 امکان ساختن فراھم بھ ھا¬دولت تعھد بھ مربوط ھای¬استاندارد اجرای

 پزشکی و سالمت خدمات از معلولیت دارای افراد برابر برخورداری
 دولت خوشبختانھ کھ معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون در شده بینی¬پیش

  .بود خواھد توجھ جالب بسیار ،است پیوستھ آن بھ نیز ایران اسالمی جمھوری
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 خدمات ارائھ زمینھ در محترم نھاد و مقام آن مند¬ارزش ھای¬تالش از تقدیر ضمن اساس این بر
 موارد خصوص در چھ¬چنان بود خواھم گزار-سپاس نھایت-بی معلولیت، دارای افراد بھ شایستھ

  :دھید قرار ھمکارانم و من اختیار در را اطالعاتی و توضیحات زیر
 

 موانعی چھ با بھداشتی و پزشکی خدمات بھ برابر دسترسی در معلولیت دارای افراد •
 نظر در موانع این رفع جھت در ھایی¬برنامھ چھ بھداشت وزارت و ھستند مواجھ
  است؟¬گرفتھ

 خدمات ارائھ مخصوص مراکز سایر و ھا¬بیمارستان فیزیکی پذیری¬دسترس وضعیت •
 وجود دسترس قابل غیر مراکز تعداد از آماری آیا است؟¬چگونھ درمانی و بھداشتی

  دارد؟

 برای اشاره زبان مترجم بھ دسترسی امکان میزان چھ بھ بھداشتی و درمانی مراکز در •
  دارد؟ وجود ناشنوا افراد

 بھ خدمات ارائھ و تعامل نحوه خصوص در ھایی¬آموزش چھ بھداشتی و درمانی پرسنل •
 و ذھنی معلولیت دارای افراد ناشنوایان،-نابینا ناشنوایان، ویژه بھ معلولیت دارای افراد

  کنند؟¬می دریافت اتیسم و روانی

 آگاھانھ و آزادانھ رضایت کسب بر کافی نظارت و مناسب کارھای و ساز و مقررات آیا •
 و ذھنی معلولیت دارای افراد ناشنوایان،¬نابینا ناشنوایان، ویژه بھ معلولیت دارای افراد

  دارد؟ وجود درمانی خدمات یا آزمایش انجام از پیش اتیسم و روانی
 

 بخش در ھمکاران سایر و اینجانب محترم، مقام آن ھمکاری و نظر حسن از فراوان سپاس ضمن
 و گفتگو نظر، تبادل جھت را خود آمادگی بشر، حقوق دیدبان سازمان معلولیت دارای افراد حقوق

 و بھداشت بھ مربوط خدمات و اماکن پذیری¬دسترس ارتقای خصوص در بیشتر ھای¬ھمکاری
 و ایران در معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون در مقرر ھای¬استاندارد با مطابق سالمت
 مالقات انجام آماده محترم، مقام آن تمایل صورت در ضمنا .کنیم¬می اعالم میانھ،¬خاور منطقھ

 .ھستیم بروکسل یا تھران در خصوص این در
 

 با احترام،

 
 شانتا رو باریگا

 مدیر بخش حقوق افراد دارای معلولیت
 سازمان دیده بان حقوق بشر

barrigs@hrw.org 
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 ریاست و کشور محترم وزیر فضلی، رحمانی الرضا¬عبد دکتر آقای جناب
  کشور سازی¬مناسب پیگیری و ھماھنگی ستاد

 
 ستاد دبیر و بھزیستی سازمان رئیس بندپی، محسنی انوشیروان دکتر آقای جناب

  کشور سازی¬مناسب پیگیری و ھماھنگی
 

  :رونوشت
 روستایی و شھری امور توسعھ عمران، معاون دل،¬خندان ھوشنگ آقای جناب

  کشور وزارت
 

 امور و رسانی¬اطالع مرکز رئیس کیاسری، شجاعی رمضان سید آقای جناب
  کشور وزارت الملل¬بین

 
 و ھماھنگی ستاد دبیرخانھ رئیس مومنسرایی، کاظمی ابراھیم آقای جناب

  کشور مناسبسازی پیگیری
 

 عمومی روابط و بینالملل امور معاونت میرشاھولد، مھدی سید آقای جناب
  کشور بھزیستی سازمان

 
 احترام، و سالم با
 

 کھ است مستقل دولتی غیر المللی¬بین نھاد یک بشر، حقوق دیدبان سازمان
 زمینھ در دنیا کشور نود در فعالیت با ، دولتی بودجھ گونھ ھیچ دریافت بدون
  .است بوده فعال جھان سراسر در ھا¬انسان حقوق از دفاع

 
 سالھای طی بشر حقوق دیدبان سازمان در معلولیت دارای افراد حقوق بخش
 و بوده فعال جھان سراسر در افراد این حقوق ارتقائ برای تالش زمینھ در اخیر
 انجام بھ مختلف ھای¬کشور در فراوانی رسانی¬اطالع و پژوھشی ھای طرح

 خدمات و اماکن پذیری¬دسترس بھ توان¬می جملھ آن از کھ است رسانده
 مراکز در کودکان وضعیت و چین در آموزش بھ دسترسی روسیھ، در عمومی

  .کرد اشاره صربستان در نگھداری
 

 در را ھایی¬فعالیت و مطالعات معلولیت دارای افراد حقوق بخش تازگی بھ
 نموده آغاز میانھ خاور منطقھ در معلولیت دارای افراد حقوق ارتقائ جھت
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 است مند¬عالقھ معلولیت دارای افراد حقوق بخش منطقھ، در ایران جایگاه بھ توجھ با .  است
 معابر، اماکن، بھ ایران در معلولیت دارای افراد دسترسی چگونگی زمینھ در بیشتری اطالعات

 کشور سازی¬مناسب ستاد تجربیات خاص، طور بھ .نماید کسب عمومی اطالعات و نقل و حمل
 افراد برای پذیری¬دسترس ارتقائ بھ ھا¬دولت تعھد بھ مربوط ھای-استاندارد اجرای زمینھ در

 دولت خوشبختانھ کھ معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون در شده بینی¬پیش معلولیت دارای
  .بود خواھد توجھ جالب بسیار است،¬پیوستھ آن بھ نیز ایران اسالمی جمھوری

 
 خدمات ارائھ زمینھ در محترم نھاد و مقام آن مند¬ارزش ھای¬تالش از تقدیر ضمن اساس این بر

 موارد خصوص در چھ¬چنان بود خواھیم گزار-سپاس نھایت-بی معلولیت، دارای افراد بھ شایستھ
  :دھید قرار ھمکارانم و من اختیار در را اطالعاتی و توضیحات زیر

 
 دولتی، ھای¬نھاد و ادارات از اعم عمومی اماکن تعداد خصوص در دقیقی آمار آیا •

 در است مناسب معلولیت دارای افراد استفاده برای کھ غیره و مدارس ھا،¬بیمارستان
 با و چیست وضعیت این بھبود جھت سازی¬مناسب ستاد ھای¬برنامھ باشد؟¬می دسترس

  ھستید؟ مواجھ راه این در ھایی¬دشواری چھ

 و شھری قطارھای از اعم) عمومی نقل و حمل وسایل و عمومی معابر از درصدی چھ •
 از اعم معلولیت دارای افراد استفاده برای (ھا¬تاکسی و ھا¬اتوبوس شھری، بین

 و است پذیر¬دسترس جسمی معلولیت با افراد و ناشنوا¬نابینا افراد نابینایان، ناشنوایان،
  است؟¬شده گرفتھ نظر در پذیری¬دسترس بھبود جھت ھایی¬برنامھ چھ

 عمومی محتوای و اطالعات از ذھنی معلولیت با افراد استفاده تسھیل جھت اقداماتی چھ •
 گونھ این از شده ساده نسخھ آیا است؟¬گرفتھ صورت شھروندان سایر با برابر صورت بھ

  گیرد؟¬می قرار افراد این دسترس در مطالب و اطالعات

 و عمومی دیدارگاھھای بھ ناشنوا¬نابینا افراد و ناشنوایان نابینایان، دسترسی وضعیت •
 جھت اشاره زبان مترجم بھ ناشنوایان از درصدی چھ است؟ چگونھ ملی ھای¬رسانا

 مراجع و ھا¬بیمارستان دولتی، ادارات بھ مراجعھ در تسھیل و عمومی خدمات از استفاده
  دارد؟ وجود حوزه این در ھایی¬کمبود چھ و دارند دسترسی قضایی

 بھ مربوطھ نھاد الزام و دسترسی عدم موارد شناسایی برای مشخصی کار و ساز آیا •
 صورت در دارد؟ وجود نظر مورد ساختمان یا شده ارائھ خدمت کردن پذیر¬دسترس

 مورد الگو عنوان بھ و باشد گر¬روشن بسیار تواند¬می نمونھ چند یا یک ذکر امکان
  .گیرد قرار استفاده

 
 بخش در ھمکاران سایر و اینجانب محترم، مقام آن ھمکاری و نظر حسن از فراوان سپاس ضمن
 و گفتگو نظر، تبادل جھت را خود آمادگی بشر، حقوق دیدبان سازمان معلولیت دارای افراد حقوق

 با مطابق عمومی خدمات و اماکن پذیری¬دسترس ارتقای خصوص در بیشتر ھای¬ھمکاری
 ضمنا .کنیم¬می اعالم  ایران در معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون در مقرر ھای¬استاندارد



 بروکسل یا تھران در خصوص این در مالقات انجام آماده محترم، مقام آن تمایل صورت در
 .ھستیم

 
 با احترام،

 
 شانتا رو باریگا

 مدیر بخش حقوق افراد دارای معلولیت
 سازمان دیده بان حقوق بشر

barrigs@hrw.org 

mailto:barrigs@hrw.org
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 سازمان محترم ریاست بندپی، محسنی انوشیروان دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمھوری بھزیستی

  
  :رونوشت

 سازمان ریاست حوزه مدیرکل و مقام قائم پورشبانان، پھبد دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمھوری بھزیستی

  
 بھزیستی سازمان توانبخشی امور معاونت نحوینژاد، حسین آقای جناب

  ایران اسالمی جمھوری
 

 عمومی روابط و الملل بین امور معاونت میرشاھولد، مھدی سید آقای جناب
  ایران اسالمی جمھوری بھزیستی سازمان

 
 ،احترام و سالم با
 

 بدون کھ است مستقل دولتی غیر المللی بین نھاد یک بشر، حقوق دیدبان سازمان
 از دفاع زمینھ در دنیا کشور نود در فعالیت با ، دولتی بودجھ گونھ ھیچ دریافت
  .است بوده فعال جھان سراسر در انسانھا حقوق

 
 سالھای طی بشر حقوق دیدبان سازمان در معلولیت دارای افراد حقوق بخش
 و بوده فعال جھان سراسر در افراد این حقوق ارتقائ برای تالش زمینھ در اخیر
 انجام بھ مختلف ھای¬کشور در فراوانی رسانی¬اطالع و پژوھشی ھای طرح

 خدمات و اماکن پذیری¬دسترس بھ توان¬می جملھ آن از کھ است رسانده
 مراکز در کودکان وضعیت و چین در آموزش بھ دسترسی روسیھ، در عمومی

  .کرد اشاره صربستان در نگھداری
 

 در را ھایی فعالیت و مطالعات معلولیت دارای افراد حقوق بخش تازگی بھ
 نموده آغاز میانھ خاور منطقھ در معلولیت دارای افراد حقوق ارتقائ جھت
 معلولیت دارای افراد حقوق بخش منطقھ، در ایران جایگاه بھ توجھ با .است

 حقوق از حمایت و ارتقا چگونگی زمینھ در بیشتری اطالعات است مند¬عالقھ
 سازمان تجربیات خاص، طور بھ .نماید کسب ایران در معلولیت دارای افراد

 کنوانسیون در شده بینی پیش ھای-استاندارد اجرای زمینھ در کشور بھزیستی
 بھ نیز ایران اسالمی جمھوری دولت خوشبختانھ کھ معلولیت دارای افراد حقوق

  .بود خواھد توجھ جالب بسیار است، پیوستھ آن
 

 در محترم نھاد و مقام آن مند-ارزش ھای تالش از تقدیر ضمن اساس این بر
 گزار-سپاس نھایت-بی معلولیت، دارای افراد بھ شایستھ خدمات ارائھ زمینھ
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 و من اختیار در را اطالعاتی و توضیحات زیر موارد خصوص در چھ¬چنان بود خواھم
  :دھید قرار ھمکارانم

 چیست ایران در معلولیت انواع و تعداد مورد در موجود رسمی اطالعات و آمار آخرین •
 در معلولیت دارای افراد بندی-دستھ و تشخیص برای کاری و ساز و معیار چھ از و

  شود؟-می استفاده ایران

 معلولیت دارای افراد مخصوص مراکز در ایران در معلولیت دارای افراد از تعداد چھ •
 در آنھا مادر یا پدر از یکی کھ کودکانی را افراد این از تعداد چھ و شوند-می نگھداری

  دھند؟-می تشکیل است حیات قید

 حمایت کنوانسیون مفاد کامل اجرای جھت در بھزیستی سازمان روی پیش اصلی موانع •
 در را اقداماتی چھ بھزیستی سازمان و چیست ایران در معلولیت دارای افراد حقوق از

  است؟-کرده اتخاذ مزبور موانع ساختن برطرف جھت

 بھ ,آنھا از تعداد چھ است؟ چگونھ ایران در معلولیت دارای افراد معیشت وضعیت •
 مورد چگونھ باشند-می شغل فاقد کھ افرادی و ھستند شغل دارای معلولیت، نوع تفکیک
  گیرند؟-می قرار حمایت

 دارای افراد مشارکت افزایش منظور بھ را اقداماتی و کارھا و ساز چھ بھزیستی سازمان •
 نظارت و تصمیمات اجرای معلوالن، جامعھ بھ مربوط ھای-گیری-تصمیم در معلولیت

  است؟-گرفتھ نظر در آنھا بر
 

 بخش در ھمکاران سایر و اینجانب محترم، مقام آن ھمکاری و نظر حسن از فراوان سپاس ضمن
 و گفتگو نظر، تبادل جھت را خود آمادگی بشر، حقوق دیدبان سازمان معلولیت دارای افراد حقوق

  ایران در معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون مفاد اجرای خصوص در بیشتر ھای-ھمکاری
 در خصوص این در مالقات انجام آماده محترم، مقام آن تمایل صورت در ضمنا .کنیم-می اعالم
 .ھستیم بروکسل یا تھران

 
 با احترام،

 
 شانتا رو باریگا

 مدیر بخش حقوق افراد دارای معلولیت
 سازمان دیده بان حقوق بشر

barrigs@hrw.org 

mailto:barrigs@hrw.org


Distinguished Shantha Rau Barriga 

Director, Disability Rights Division  

Human Rights Watch 

 Pursuant your request to respond the questions about accessibility of 
public facilities in I.R. Iran, we are pleased inform you that the answers of 
your questions are as follows? 

  About the first question (statistics available on the number of accessible 
public facilities) inform you that in 2016, a research was conducted among 
approximately 1200 executive entities’ building with aim of study of 
accessibility in these building and other services for the people with 
disability which the results showed that in all of these building has been 
provided pertinent accessibility for these people as well as ongoing plan 
including: 

• Producing educational programs in order to social awareness with emphasis on accessibility and 
public participation 

• Implementing monitoring plans in order to quality assessment of services of entities equal to 
regulation duty in this regard. 

• Implementing coordination plans for effective cooperation of related entities in the affairs of 
accessibility. 

• Providing research plans in order to get more acquaintance and utilizing of successful experience 
of other countries in the field of accessibility and public’s accessibility 

Current barriers  

• Lack of pertinent awareness among citizen and executive mangers with emphasis on 
accessibility. 

• Lack of appropriate credit to run accessibilities plans 
• Lack of  sanction to run current regulation 
• Lack of recognizing comprehensive management in collecting and implementing of awareness 

plans.  

About the second question, based on non-scientific estimation and only 
according to evidences less than 25% public transportation have the 
capacity to provide services to the people with disabilities. Headquarter 
of coordination and following up of accessibility based on adjusted 
strategic plan is responsible for monitoring and coordination of related 
entities and move forward in this way. 
About the question of 3 and 4 inform you that based on the paragraph of 
13, approved on 15/9/2016 No 49130/77303, the ministry of 



communication and information technology is obliged to implement and 
take adopt measures and in this regard performed numerous measures. 
About the question of 5, along with accessibility and receive complaints 
and the problems of citizen, for accessibility in passing way has been 
designed an intelligent system based this system all of citizens via 
sending a message (SMS) to system state their problems. This system 
with connecting related executive organization reflexes all of people with 
disabilities complaints. This system is called MABAR. 
It should be noted that to show the capacities of Sate welfare 
organization of Iran on 252/2016 was held a scientific seminar to 
address the subject of accessibility in throughout the country, in this 
regard approximately 200 articles were sent to the secretariat of this 
seminar and after meticulous reviews, about 51 articles were selected 
as superior articles and published in    a specific booklet and certainly in 
following days a volume of this booklet       will send for you. 
As well as it should be noted that to review and exchange bilateral 
knowledge about the latest conditions of accessibility in the society and 
how to promote it , the head of SWO expressed his acknowledgment for 
more cooperation in this regard consideration the request and his 
interest for expanding bilateral relation we would be grateful have a 
meeting in Brussels on 15-20th of April (2017) with you and my 
colleagues at there to extend more cooperation and you are kindly 
requested that take appropriate measures to pay the way and facilitating 
this process to have a visit at there. 
  
  

       Seyed Mehdi Mirshahvalad 

Sincerely yours  
Director General for public relations and international affairs of SWOI 

 



 ۲۰۱۸مھ  8 
 

 
 

 ھاشمیزاده دکتر سید حسن قاضی
 وزیر

 وزارت بھداشت، درمان، و آموزش پزشکی جمھوری 
 اسالمی ایران

 
 با سالم و عرض ادب و احترام 

 
المللی، غیردولتی، و مستقل است کھ در بیش از نود کشور بان  حقوق بشر سازمانی بیندیده

لتی بان حقوق بشر از ھیچ دوکند. دیدهبرای دفاع از حقوق مردم سراسر جھان فعالیت می
بان حقوق بشر بھ شکلی فعاالنھ از طریق کند. واحد حقوق معلولین دیدهبودجھ دریافت نمی

در بسیاری از کشورھا در سراسر جھان در جھت ارتقاء گری ترویجھای پژوھشی و پروژه
پذیری خدمات و توان بھ دسترساست کھ از جملھ میحقوق افراد دارای معلولیت تالش نموده

ھا عمومی در روسیھ، دسترسی بھ آموزش در چین، و وضعیت کودکان ساکن مؤسسھامکانات 
مخصوص نگھداری افراد دارای معلولیت در صربستان، دست بھ ترویج حقوق بشر افراد 

 دارای معلولیتاشاره کرد.
 

با ھمکاری یک بان حقوق بشر ، دیده۲۰۱۷ی در پی مکاتبات پیشین ما با شما در فوریھ
ی وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پژوھش انجام دربارهالمللی دیگر، سازمان بین

ھای آنھا، ھا فرد دارای معلولیت و خانوادهھای انجام گرفتھ با دهاند. بر اساس مصاحبھداده
فعاالن این حوزه، و دیگر متخصصان از جملھ متخصصان پزشکی، و ھمچنین تحلیل قوانین و 

ھای داخلی، ما ھای شما و ھمکارانتان با رسانان و نیز مطالعھ مصاحبھھای دولت ایراسیاست
ایم کھ مایلیم پیش از بھ نکاتی در زمینھ وضعیت حقوق افراد دارای معلولیت در ایران پی برده

انتشار، این نکات را بھ اطالع شما رسانده و پاسخ شما را در صورت وصول بموقع در 
 گزارش خود درج نماییم.

 
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ھای ز ھر اطالعاتی در خصوص تالشما ا

ایران برای تضمین برخورداری افراد دارای معلولیت از حقوقشان استقبال (وزارت بھداشت) 
 ھای خود منعکس کنیم.اندازھا را در گزارشکنیم، و امید داریم این اطالعات و چشممی

 
ی صالحیت دیگر ھایی کھ مستقیماً بھ موضوعات در حوزهما ھمچنین در رابطھ با نگرانی

 ایم.شوند با آنھا مکاتبھ کردهھا مرتبط میھای دولتی و وزارتسازمان
 بود: یمقدردان پاسخ شما بھ موارد ذیل خواھما 

 
 دسترسی برابر بھ مراقبت پزشکی

ھا، اری از بیمارستانایم، بسیھایی کھ با افراد دارای معلولیت انجام دادهاس مصاحبھبر اس
پزشکی از لحاظ فیزیکی برای افراد دارای معلولیت ھا، و دیگر مراکز پزشکی و پیراکلینیک

آمیز و ناآگاھی در شوندگان ھمچنین از برخوردھای تبعیضقابل دسترسی نیستند. مصاحبھ
ان پرسنل میان برخی پزشکان و کارکنان گفتند. نبود مترجمان زبان اشاره و ناآگاھی در می

شنوا را بھ طور خاص از دسترسی بھ مراقبت پزشکی باز بھداشت و درمان افراد ناشنوا یا کم
ی موضوعات در پی آمده دریافت مندیم کھ ھر اطالعاتی دربارهدارد. ما مشخصاً عالقھمی

 کنیم:
 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: +1-212-290-4700 
Fax: +1-212-736-1300; 917-591-3452 
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و آگاھی الزم برای  شود تا تضمین گردد کھ آنھا از دانشچھ آموزشی بھ پرسنل بھداشت و درمان ارائھ می •
 کردن درمان برابر و با کرامت برای افراد دارای معلولیت برخوردار ھستند؟فراھم

شنوایان، ھای ناشنوایان و کمآیا وزارت بھداشت، در ھمکاری با دیگر نھادھای دولتی و در مشورت با سازمان •
ن اشاره در زمان مراجعھ بھ مراکز پزشکی شنوایان بھ مترجم زباای برای تضمین دسترسی ناشنوایان و کمبرنامھ

 است؟تدوین کرده
پذیری فیزیکی بھ مراکز مراقبت پزشکی در کشور دارد؟ و اگر چنین ی دسترسیای دربارهآیا وزارت بھداشت داده •

پذیر برای تسھیل دسترسی افراد دارای معلولیت ھایی دسترسای در دسترس است، آیا بھ شکل مرتب در قالبداده
 شود؟ھ مراقبت بھداشتی منتشر میب
 

 دسترسی بھ اطالعات و مراقبت بھداشتی باروری و جنسی
ای را افراد دارای معلولیت در دسترسی بھ اطالعات و خدمات مراقبت بھداشتی باروری و جنسی مشکالت ویژه

ھای مالی یا حرکتی، نبود محدودیتھای فیزیکی بھ ما گفتند کھ آنھا بھ علت کنند. زنان با معلولیتتجربھ می
ھا، بھ ندرت بھ ی اھمیت این مراقبتای برای تسھیل مراجعھ بھ پزشک، یا نبود اطالعات دربارهرسانی حرفھیاری

ی حقوق گیرند. اطالعات دربارهی سالمت جنسی قرار میکنند یا تحت مراقبت پیشگیرانھدکتر زنان مراجعھ می
پذیر برای افراد ھای دسترسی جنسی در قالبو واکنش بھ خشونت و سوء استفادهجنسی و چگونگی شناسایی 

مندیم کھ ھر اطالعاتی ناشنوا و افراد دارای معلولیت ذھنی یا معلولیت روان  در دسترس نیست. ما مشخصاً عالقھ
 ی موضوعات ذیل دریافت کنیم:درباره

 
یزیکی بھ مراکز مراقبت بھداشتی باروری و جنسی، برای ای برای تسھیل دسترسی فآیا وزارت بھداشت برنامھ •

ھای پزشکی، دارد تا تضمین کند کھ زنان و پذیری برای تأمین دستگاهمثال با شمول و نظارت بر الزامات دسترسی
 ھای فیزیکی دسترسی برابر بھ این خدمات داشتھ باشند؟دختران دارای معلولیت

ی سالمت و حقوق جنسی، ا تضمین کند کھ اطالعات و آموزش عمومی دربارهای دارد تآیا وزارت بھداشت برنامھ •
پذیر از جملھ ھایی دسترسی چگونگی شناسایی و واکنش بھ خشونت جنسی، در قالباز جملھ اطالعات درباره

 برای افراد نابینا، ناشنوا، افراد دارای معلولیت ذھنی یا معلولیت روان در دسترس باشند؟
 

 آگاھانھ تضمین رضایت
ھای آنھا ما با موارد زیادی برخورد کردیم کھ در آن ھا با افراد دارای معلولیت و اعضای خانوادهھدر مصاحب

ی بیماران نشده یا آن را کسب پزشکان و دیگر متخصصان مراقبت بھداشتی خواستار رضایت آگاھانھ
جانبی بالقوه در قالبی کامالً قابل فھم ارائھ  ی درمان یا عوارضاند، یا بھ آنھا اطالعاتی جامع دربارهنکرده
 اند، یا ھر دو.نداده

 
برای بزرگساالن دارای معلولیت، دارو و درمان باید با رضایت فرد مورد درمان اعمال شود. کنوانسیون 

کند تا حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، کھ ایران تصویب کرده است، متخصصان سالمت را ملزم می
اقبتی با کیفیت یکسان با دیگران، از جملھ بر اساس رضایت آزادانھ و آگاھانھ، بھ افراد دارای معلولیت مر

ی متخصصان سالمت روانی در ایران کھ ما با آنھا مصاحبھ کردیم، ارائھ کنند. برای نمونھ، بھ گفتھ
موفق باشد، و بدون  ECT) غالباً بدون نیاز یا در شرایطی کھ احتمال نمیرود ECTدرمانی برقی(شوک

شده گفتند کھ شود. افراد دارای معلولیت روان  مصاحبھی درمان اجرا میکنندهی فرد دریافترضایت آگاھانھ
 اند.در مورد آن اطالع پیدا کرده ECTی آنھا از طریق چند بار تجربھ

 
کھ متخصصان مراقبت دھد تا تضمین کند وزارت بھداشت چھ آموزشی بھ متخصصان مراقبت بھداشتی می •

دھند، دانش و اجتماعی خدمات ارائھ می-بھداشتی، از جملھ کسانی کھ بھ افراد دارای اختالالت روانی
 ھای الزم برای کسب رضایت آزادانھ و آگاھانھ در تجویز ھر گونھ دارو یا درمان را داشتھ باشند؟مھارت

ی رضایت آزادانھ و آگاھانھ و دربارهوزارت بھداشت چگونھ بر رفتار متخصصان مراقبت بھداشتی  •
 کند؟ھمچنین اعمال درمان پزشکی تنھا در جھت اھداف درمانی مشخص نظارت می

ھای مرتبط با درمان در مراکز پزشکی را وزارت بھداشت چھ سازوکارھای شکایتی در ارتباط با نگرانی •
ھا برای قرار دادن آنھا در دسترسی پذیری این سازوکارتوانید مشخصات دسترسیبندد؟ آیا میبھ کار می

 افراد دارای معلولیت را شرح دھید؟
 



دریافت کنیم تا  ۲۰۱۸ژوئن  ۴از توجھ شما بھ این نامھ متشکریم. سپاسگزار خواھیم بود اگر پاسخ شما را تا 
یا  barrigs@hrw.orgتواند از طریق ایمیل بھ بتوانیم پاسخ شما را در گزارش خود قرار دھیم. دفتر شما می

 توانید بھ فارسی یا انگلیسی ارسال کنید.پاسخ دھد. پاسخ را می بھ ما 9455 377 212 1+ی فکس با شماره
اندازھای سازمان شما در مورد افراد دارای معلولیت در ایران و انتظار کسب اطالع از کارھا و چشمما چشم

 برای تضمین حقوق کامل آنھا ھستیم.ھمکاری با شما 
 
 
 ا احترام،ب

  
  شانتا راو بارریگا

 واحد حقوق معلولیت مدیر
 
 

 رونوشت: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بھداشت، درمان، و آموزش پزشکی
 الملل وزارت بھداشت، درمان، و آموزش پزشکیدکتر محسن اسدی الری، مدیر کل امور بین

 ھادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بھداشت، درمان، و آموزش پزشکیدکتر سید محمد 
 دکتر ساره محمدی، مشاور وزیر در امور زنان

 دکتر محمد تقی جغتایی، مشاور وزیر در امور توانبخشی
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 جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
 وزیر کشور جمھوری اسالمی ایران

معلوالنکشور برای  سازی مناسب پیگیری و ھماھنگی رییس ستاد  
 دکتر انوشیروان محسنی بندپی

رییس سازمان بھزیستیمعاون وزیر و   
والنلکشور برای مع سازی مناسب پیگیری و ھماھنگی دبیر ستاد  

 
 

 با سالم و عرض ادب و احترام 
 

المللی، غیردولتی، و مستقل است کھ در بیش از نود کشور برای بان  حقوق بشر سازمانی بیندیده
بان حقوق بشر از ھیچ دولتی بودجھ دریافت کند. دیدهدفاع از حقوق مردم سراسر جھان فعالیت می

ژوھشی و ھای پبان حقوق بشر بھ شکلی فعاالنھ از طریق پروژهکند. واحد حقوق معلولین دیدهنمی
در بسیاری از کشورھا در سراسر جھان در جھت ارتقاء حقوق افراد دارای معلولیت گری ترویج

پذیری خدمات و امکانات عمومی در روسیھ، توان بھ دسترساست کھ از جملھ میتالش نموده
ھا مخصوص نگھداری افراد دارای دسترسی بھ آموزش در چین، و وضعیت کودکان ساکن مؤسسھ

 معلولیت در صربستان، دست بھ ترویج حقوق بشر افراد دارای معلولیتاشاره کرد.
 

با ھمکاری یک سازمان بان حقوق بشر ، دیده۲۰۱۷ی در پی مکاتبات پیشین ما با شما در فوریھ
اند. بر اساس ی وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پژوھش انجام دادهدربارهالمللی دیگر، بین

ھای آنھا، فعاالن این حوزه، و دیگر ھا فرد دارای معلولیت و خانوادهھای انجام گرفتھ با دهمصاحبھ
ھای دولت ایران و نیز متخصصان از جملھ متخصصان پزشکی، و ھمچنین تحلیل قوانین و سیاست

ت حقوق ھای داخلی، ما بھ نکاتی در زمینھ وضعیھای شما و ھمکارانتان با رسانامطالعھ مصاحبھ
ایم کھ مایلیم پیش از انتشار، این نکات را بھ اطالع شما افراد دارای معلولیت در ایران پی برده

 رسانده و پاسخ شما را در صورت وصول بموقع در گزارش خود درج نماییم.
 

ایران برای تضمین برخورداری افراد ستاد مناسبسازی ھای ما از ھر اطالعاتی در خصوص تالش
اندازھا را در کنیم، و امید داریم این اطالعات و چشمولیت از حقوقشان استقبال میدارای معل

 ھای خود منعکس کنیم.گزارش
 

ی صالحیت دیگر ھایی کھ مستقیماً بھ موضوعات در حوزهما ھمچنین در رابطھ با نگرانی
 ایم.شوند با آنھا مکاتبھ کردهھا مرتبط میھای دولتی و وزارتسازمان

برای معلوالن در زمینھ  کشور سازی مناسب پیگیری و ھماھنگی ستادھای تأسیس و فعالیت ما از
ھای دولتی، پذیرتر کردن ساختمانارزیابی میزان مناسبسازی و تشویق نھادھای دولتی بھ دسترس
ھایی کھ کنیم. بر اساس پژوھشحمل و نقل، و اطالعات برای افراد دارای معلولیت استقبال می

ھای متفاوت زندگی با ایم دریافتیم کھ افراد دارای معلولیت در ایران ھمچنان در حوزهداده انجام
 پذیر نبودن امکانات عمومی مواجھ ھستند:دسترس

 حمل و نقل
پذیرتر کردن حمل و نقل عمومی، بھ ویژه در شھرھای ھا در زمینھ دسترسپیشرفتبا وجود بعضی 

ھا، بسیاری از افراد ھا، و ساختمانضعیف حمل و نقل، جادهپذیری ی دسترسیبزرگ، در نتیجھ
اند، و ھایشان ماندهدارای معلولیت در ایران کھ ما با آنھا مصاحبھ کردیم ھمچنان محدود بھ خانھ

امکان زندگی مستقل و مشارکت در جامعھ برابر با دیگران ندارند. برای مثال، در حالی کھ بعضی 
ار قابل دسترسی برای افراد دارای ویلچر یا واکر برخوردار ھستند، دسطوح شیبھا از اتوبوس

دار استفاده کنند. در شھرھای دانند چگونھ از این سطح شیبھا غالباً نمیافراد گفتند کھ راننده
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ھا آسانسور ھست، آنھا غالباً خارج از سرویس ھستند. تر با سیستم مترو، در حالی کھ در بعضی از ایستگاهبزرگ
 اند.ھای برقی آوردهعضی از کاربران ویلچر با وجود خطرھا رو بھ استفاده از پلھب

ھای شوند، و اتوبوسھای اتوبوس ھمواره اعالم نمیزیرا ایستگاهاستفاده از اتوبوس برای افراد نابینا دشوار است 
ھا از سوی فرد نابینا برای گاهشده توقف کنند و امکان شمارش ایستھای تعیینمعمولی ممکن است خارج از ایستگاه

 ھا را از بین ببرند.یابی در غیاب اعالم ایستگاهجھت
 

رسانی بھ دیگر رانندگان برای عدم استفاده شنوا بھ علت نبود ھیچ عالمت استانداردی برای اطالعافراد ناشنوا و کم
 د.کنناز بوق ماشین برای برقراری ارتباط، موانعی را در رانندگی تجربھ می

ی برابر افراد نبود یا کیفیت کم عالئم در خطوط اتوبوس و مترو، و ناآگاھی در میان رانندگان تاکسی مانع استفاده
 شود.ناشنوا از حمل و نقل عمومی می

 
رو افراد ساکن شھرھای کوچک و مناطق روستایی اغلب با مشکالت خاصی در دسترسی بھ حمل و نقل روبھ

ھا کم یا ناموجود است، و جایی کھ وجود دارد، تا حد بسیار زیادی ل عمومی در این مکانشوند، زیرا حمل و نقمی
 غیرقابل دسترسی است.

 
 ی موضوعات ذیل دریافت کنیم:مندیم کھ ھر اطالعاتی دربارهما مشخصاً عالقھ

 
ی تضمین کند کھ در دورهی اجرا دارد، تا پذیری اجرا کرده است یا در برنامھی دسترسیستاد چھ اقداماتی درباره •

 ای، حمل و نقل عمومی بھ شکلی برابر در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد؟شدهزمانی محدود و اعالم
پذیری در حال اجرا است، چھ اقدامات موقتی انجام در مدتی کھ برنامھ بلندمدت بھ منظور رفع کمبودھای دسترس •

ی افراد دارای معلولیت تسھیل کند و در نتیجھ، بھ حمل و نقل را برای ھمھ شده یا در دست اجرا ھستند، تا دسترسی
 مندی از سایر حقوق اولیھ آنھا تضمین گردد؟مشارکت اجتماعی و بھره

ی تسھیل تردد افراد چھ آموزشی بھ کارکنان حمل و نقل عمومی از جملھ رانندگان و ھمچنین عموم مردم درباره •
 شود؟حترام گذاشتن بھ کرامت و خودمختاری آنھا ارائھ میدارای معلولیت ھمراه با ا

سازی چھ اقداماتی اجرا کرده است یا در دست اجرا دارد تا تضمین کند کھ افراد دارای معلولیت در ستاد مناسب •
 مناطق روستایی و دورافتاده بتوانند بھ شکلی برابر با دیگران بھ حمل و نقل دسترسی داشتھ باشند؟

 دولتی ھایساختمان
ھای دولتی در ایران در دسترس افراد دارای معلولیت ھستند. درصد ساختمان ۳۰ی سازمان بھزیستی، تنھا بھ گفتھ

کنند تا خدمات دریافت کنند، حتی دفترھای سازمان بھزیستی، کھ بسیاری از افراد دارای معلولیت بھ آن مراجعھ می
 غالباً غیرقابل دسترسی ھستند.

 
ھای دولتی بھ شونده، مخصوصاً کاربران ویلچر، گفتند کھ ورودی بیشتر ساختمانعلولیت مصاحبھافراد دارای م

شوندگان گفتند کھ حتی وقتی دار یا آسانسور برای آنھا غیرقابل دسترسی است. مصاحبھدلیل نبود سطح شیب
 بتوانند وارد آنھا شوند.تر از آن ھستند کھ بیشتر ویلچرھا آسانسوری ھست، بسیاری از آسانسورھا کوچک

ھای دولتی خبر دادند. در بینا از وجود آسانسورھای غیرقابل دسترسی در بسیاری از ساختمانافراد نابینا یا کم
پذیر نیست زیرا کنترل صوتی یا خط ی فراخوان آسانسور و انتخاب طبقھ برای آنھا دسترسبعضی موارد، دکمھ

 بریل ندارند.
 

ھای دولتی در ایران اطالع پذیری سازمانبرای ارزیابی سطح دسترسی ۲۰۱۶شده در سال  ھای اجراما از طرح
توانند از طریق آن موانع اطالع داریم کھ مردم می» معبر«داریم. ما ھمچنین از معرفی سیستم پیامک

یل مزید امتنان ھای ذپذیری در مراکز دولتی و معابر را گزارش دھند. بر این اساس، پاسخ شما بھ پرسشدسترسی
 خواھد بود:

 
ھا بر اساس استانداردھای کلی جھانی در ایران وجود دارند؟ پذیری برای ساختمانآیا استانداردھای رسمی دسترس •

ی شھروندان از جملھ بھ اشکال قابل دسترس برای اگر چنین استانداردھایی وجود دارند، آیا آنھا برای مراجعھ ھمھ
 اند؟شر شدهافراد دارای معلولیت منت



 تا این تاریخ را بھ اشتراک بگذارید؟» معبر«توانید نتایج سیستم پیام متنی آیا می •
 ھای دولتی در ایران چھ بود؟پذیری سازمانبرای ارزیابی دسترسی ۲۰۱۶نتایج طرح  •
ی را پذیراست یا در دست اجرا است تا تضمین شود کھ نھادھای دولتی موانع دسترسیچھ اقداماتی اجرا شده •

 برطرف کنند یا ترتیباتی مناسب و بھ ھنگام را برای افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند؟
ھا چھ پذیری جریمھ شده است؟ این جریمھآیا تا کنون ھیچ سازمان دولتی برای عدم رعایت الزامات دسترسی •

برای افراد دارای معلولیت منتشر  ھای قابل دسترسیھا یا ضمانت اجراھا در قالباند؟ آیا نتایج این جریمھبوده
 اند؟شده

دریافت کنیم تا  ۲۰۱۸ژوئن  ۴از توجھ شما بھ این نامھ متشکریم. سپاسگزار خواھیم بود اگر پاسخ شما را تا 
یا  barrigs@hrw.orgتواند از طریق ایمیل بھ بتوانیم پاسخ شما را در گزارش خود قرار دھیم. دفتر شما می

 توانید بھ فارسی یا انگلیسی ارسال کنید.پاسخ دھد. پاسخ را می بھ ما 9455 377 212 1+ی فکس با شماره
اندازھای سازمان شما در مورد افراد دارای معلولیت در ایران و انتظار کسب اطالع از کارھا و چشمما چشم
 ی با شما برای تضمین حقوق کامل آنھا ھستیم.ھمکار

 با احترام،

  
 شانتا راو بارریگا

 واحد حقوق معلولیت مدیر
 

 ی امور شھری و روستایی وزیر کشوررونوشت: ھوشنگ خندان دل، معاون عمران، و توسعھ
 سازی کشورابراھیم کاظمی مومن سرایی، رییس دبیرخانھ ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب

 
 
 

mailto:barrigs@hrw.org


 ۲۰۱۸مھ  8 
 
 

 محسنی بندپیجناب آقای دکتر انوشیروان 
رییس سازمان بھزیستی جمھوری اسالمی معاون وزیر و 

 ایران
 
 
 

 
 با سالم و عرض ادب و احترام 

 
المللی، غیردولتی، و مستقل است کھ در بیش از نود کشور بان  حقوق بشر سازمانی بیندیده

ولتی بان حقوق بشر از ھیچ دکند. دیدهبرای دفاع از حقوق مردم سراسر جھان فعالیت می
بان حقوق بشر بھ شکلی فعاالنھ از طریق کند. واحد حقوق معلولین دیدهبودجھ دریافت نمی

در بسیاری از کشورھا در سراسر جھان در جھت ارتقاء گری ترویجھای پژوھشی و پروژه
پذیری خدمات و توان بھ دسترساست کھ از جملھ میحقوق افراد دارای معلولیت تالش نموده

ھا عمومی در روسیھ، دسترسی بھ آموزش در چین، و وضعیت کودکان ساکن مؤسسھامکانات 
مخصوص نگھداری افراد دارای معلولیت در صربستان، دست بھ ترویج حقوق بشر افراد 

 دارای معلولیتاشاره کرد.
 

با ھمکاری یک بان حقوق بشر ، دیده۲۰۱۷ی در پی مکاتبات پیشین ما با شما در فوریھ
ی وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پژوھش انجام دربارهالمللی دیگر سازمان بین

ھای آنھا، ھا فرد دارای معلولیت و خانوادهھای انجام گرفتھ با دهاند. بر اساس مصاحبھداده
فعاالن این حوزه، و دیگر متخصصان از جملھ متخصصان پزشکی، و ھمچنین تحلیل قوانین و 

ھای داخلی، ما ھای شما و ھمکارانتان با رساناو نیز مطالعھ مصاحبھ ھای دولت ایرانسیاست
ایم کھ مایلیم پیش از بھ نکاتی در زمینھ وضعیت حقوق افراد دارای معلولیت در ایران پی برده

انتشار، این نکات را بھ اطالع شما رسانده و پاسخ شما را در صورت وصول بموقع در 
 گزارش خود درج نماییم.

 
ھای سازمان بھزیستی ایران برای تضمین برخورداری ھر اطالعاتی در خصوص تالش ما از

اندازھا را کنیم، و امید داریم این اطالعات و چشمافراد دارای معلولیت از حقوقشان استقبال می
 ھای خود منعکس کنیم.در گزارش

 
ی صالحیت دیگر ھایی کھ مستقیماً بھ موضوعات در حوزهما ھمچنین در رابطھ با نگرانی

 ایم.شوند با آنھا مکاتبھ کردهھا مرتبط میھای دولتی و وزارتخانھسازمان
  

 تعامل مددکاران اجتماعی و مقامات دولتی با افراد دارای معلولیت
ایم، بسیاری بیان کردند ھایی کھ با افراد دارای معلولیت در ایران انجام دادهبر اساس مصاحبھ

ی خدمات و تجھیزاتی کھ محق اجتماعی اطالعات کافی و بھ ھنگام دربارهکھ مددکاران 
. بھ نظر گذارنددریافت آن ھستند و روند دریافت این خدمات یا تجھیزاتدر اختیار آنھا نمی

آمیز، و بعضی از افراد دارای معلولیت تعامل مددکاران اجتماعی با آنھا غیرمحترمانھ، توھین
 تحقیرآمیز بوده است.

 
ھای سازمان بھزیستی برای فراھم کردن خدمات باکیفیت برای در عین حال کھ قدردان تالش
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یا  سازمان بھزیستی چھ سیستم نظارت و شکایتی دارد، از جملھ برای این کھ تضمین کند کھ ھر مورد نقض حقوق •

 قصور بھ شکلی مناسب مورد بررسی قرار گیرد، و در صورت لزوم، جبران شود؟
شود از جملھ در مورد حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت، بھ مددکاران و دیگر نیروھایی داده می چھ آموزشی، •

 کنند؟کھ بھ شکل روزانھ با افراد دارای معلولیت تعامل می
ی دارد تا تضمین کند کھ تمام افراد دارای معلولیت اطالعات مرتبط با خدمات در ھایسازمان بھزیستی چھ برنامھ •

 پذیر با توجھ بھ نوع معلولیتشان دریافت کنند؟دسترس آنھا را بھ شکلی بھ ھنگام و در قالبی دسترس

 ایحرفھرسانی شخصی خدمات یاری
) بھره PAای(رسانی شخصی حرفھیاریافراد دارای معلولیتی کھ با آنھا مصاحبھ کردیم از ھیچکدام از 

مانند مراقبت شخصی،  -ھای مختلف زندگی روزمرهرسان شخصی فردی است کھ در جنبھبردند. یارینمی
از  -کارھای خانھ، یاری در مدرسھ، دانشگاه، یا محل کار، رانندگی، مکالمھ، و دیگر وظایف خاص ھر فرد

تواند حق افراد دارای رسان شخصی میی از خدمات یاریکند. برخوردارفرد دارای معلولیت حمایت می
 معلولیت برای زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی را محقق کند.

 
کند، اما پرداخت می» حق پرستاری«ی نخاعی ما اطالع داریم کھ سازمان بھزیستی بھ افراد دارای ضایعھ

آنھا کافی نیست. بھ عالوه، تعیین افراد واجد  دھد کھ این میزان برای رسیدگی بھ نیازھایپژوھش ما نشان می
شرایط برای دریافت "حق پرستاری" بھ جای آن کھ مبتنی بر ارزیابی نیازھا و شرایط خاص ھر فرد باشد، 

 گیرد.بر اساس وضعیت پزشکی و منشأ معلولیت او  صورت می
 

ھای خصوصی بھ ھا از طریق آژانسبعضی از افرادی کھ با آنھا مصاحبھ کردیم گفتند کھ "پرستارانی" کھ آن
اند خدمات نامناسبی ارائھ داده یا از جایگاھشان برای دزدی از افراد دارای معلولیت یا استفاده از خدمت گرفتھ

 اند.ی شخصی سوءاستفاده کردهی آنھا برای بھرهخانھ
 

 رسانی شخصی دارد؟یاریھایی برای تسھیل دسترسی افراد دارای معلولیت بھ سازمان بھزیستی چھ برنامھ •
کند؟ ما از ھر نوع ی خدمات مراقبت شخصی نظارت میکنندهھای فراھمسازمان بھزیستی چگونھ بر آژانس •

کنیم، از جملھ این کھ سازمان بھزیستی در چھ فواصل زمانی ی نظارت استقبال میی شیوهاطالعات درباره
نشده ھستند، شده یا اعالمھا اعالمو آیا این بازرسی دھدھای خدمات مراقبتی بازرسی انجام میاز آژانس

ھایی اند، طی سالھای اخیر چھ تعداد و چھ نوع تخلفاتی کشف شده، و چھ گامھایی دیدهبازرسان چھ آموزش
 است.برای جبران خسارات ناشی از این تخلفات برداشتھ شده

•  
ھای بدرفتاری توسط مراقبان خانگی و یا آژانسھمچنین مایلیم بدانیم کھ چھ سازوکارھایی برای شکایت از  •

 ھای آنھا قرار دارد.مراقبت شخصیدر دسترس افراد معلول و خانواده

 وسایل و خدمات توانبخشی
ای مدتھا در صف انتظار شده گفتند کھ برای دریافت وسایل توانبخشی رایگان یا یارانھبسیاری از افراد مصاحبھ

ای را طی کنند. افرادی کھ تجھیزات را دریافت کردند، متوجھ شدند کھ این دھای پیچیدهاند فراینبوده و مجبور شده
 کنند.وسایل کیفیت پایینی دارند و استقاللشان را تسھیل نمی

 
توانند کند. افرادی کھ نمیبرای نمونھ، ما اطالع داریم کھ سازمان بھزیستی تنھا ویلچرھای بیمارستانی فراھم می

ی شخصی بوده لچرھای دستی استفاده کنند گفتند کھ تنھا انتخاب آنھا خرید ویلچر الکترونیک با ھزینھمستقالً از وی
 اندی آن برنیامدهاست، و بسیاری از عھده

 
پذیر کردن خدمات در جوامع ) با ھدف دسترسCBR»(ی توانبخشی مبتنی بر جامعھبرنامھ«ما قدردان اجرای 

ھا با افراد دارای معلولیت در ایران آشکار کردند کھ بسیاری از آنھا در محلی ھستیم. با وجود این، مصاحبھ
درمانی با موانعی چندگانھ دسترسی بھ خدمات اساسی از جملھ فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، و روان

این خدمات در جوامع محل زندگی آنھا در دسترس نیستند. در جاھایی کھ این خدمات وجود  مواجھ ھستند. اغلب،



ھای خصوصی در ھای دولتی و نھ بیمھی ھنگفتی داشتھ باشد: نھ بیمھدارند، ممکن است کیفیت پایین باشد، یا ھزینھ
 دھند.ایران این خدمات را پوشش نمی

 
تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بھ وسایل توانبخشی با ھایی برای سازمان بھزیستی چھ برنامھ •

 کیفیت دارد تا بدین ترتیب حق افراد برای زندگی مستقل در جامعھ را تضمین کند؟
ھایی برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بھ خدمات اساسی مورد سازمان بھزیستی چھ برنامھ •

 شان دارد؟ی محل زندگینیاز آنھا در جامعھ

 نظام مستمری معلولیت
ی مستمری معلولیت کنونی ھا با افراد دارای معلولیت در ایران، بھ این نتیجھ رسیدیم کھ برنامھبر اساس مصاحبھ

درصد افراد دارای  ۲۵کمبودھایی جدی ھم در پوشش و ھم در مقدار پرداختی دارد. بر اساس آمار دولت، 
اند. دریافت کرده» مستمری معلولیت« ۲۰۱۶ھزار نفر، در سال ۳۲۱شده در سازمان بھزیستی، یا معلولیت ثبت

کنند. بیکاری در میان اما بسیاری از افراد دارای معلولیت کھ بھ پشتیبانی مالی نیاز دارند این مزایا را دریافت نمی
 یط ھستند.واجد شرا» شدید یا خیلی شدید«درصد است. اما، تنھا کسانی با معلولیت  ۶۰افراد دارای معلولیت 

کند. بعضی از افرادی کھ با آنھا مصاحبھ کردیم بگیر را محدود میی کافی نیز تعداد افراد مستمرینبود بودجھ
ھای انتظار دریافت مستمری باقی بمانند اند کھ باید آنقدر در لیستگفتند کھ کارمندان سازمان بھزیستی بھ آنھا گفتھ

 ایط دریافت را از دست بدھد(مثالً کاری پیدا کند) یا فوت کند.ی دیگری شرکنندهتا زمانی کھ دریافت
 

، برای رسیدگی بھ لایر 1480000)، ۲۰۱۸تا مارس  ۲۰۱۷(مارس ۱۳۹۶مقدار مستمری در سال شمسی اخیر 
 9300000نیازھای اولیھ کافی نیست؛ در مقابل، در ھمان سال، حداقل دستمزد کارگران شش برابر این مقدار، یا 

المللی این مبلغ حداقل ھای کارگری، و نھادھای بین، بود کھ بسیاری از اعضای مجلس، نمایندگان اتحادیھ)$لایر(
 اند.دستمزد را بھ جھت ناکافی بودن مورد انتقاد قرار داده

 
ھایی دارد تا تضمین کند کھ آن دستھ از افراد دارای معلولیت کھ سازمان بھزیستی چھ برنامھ •

مالی دولت برای تامین حداقل نیازھای زندگی ھستند، بدون توجھ بھ تشخیص نیازمند پشتیبانی 
 پزشکی این پشتیبانی را دریافت کنند تا بتوانند زندگی با کرامتی داشتھ باشند؟

بگیر را ھایی دارد تا میزان مستمری معلولیت و تعداد افراد مستمریسازمان بھزیستی چھ برنامھ •
 افزایش دھد؟

دریافت کنیم تا  ۲۰۱۸ژوئن  ۴این نامھ متشکریم. سپاسگزار خواھیم بود اگر پاسخ شما را تا از توجھ شما بھ 
یا  hrw.orgbarrigs@تواند از طریق ایمیل بھ بتوانیم پاسخ شما را در گزارش خود قرار دھیم. دفتر شما می

 توانید بھ فارسی یا انگلیسی ارسال کنید.پاسخ دھد. پاسخ را می بھ ما 9455 377 212 1+ی فکس با شماره
اندازھای سازمان شما در مورد افراد دارای معلولیت در ایران و انتظار کسب اطالع از کارھا و چشمما چشم

 ھمکاری با شما برای تضمین حقوق کامل آنھا ھستیم.
 

 با احترام،

  
 شانتا راو بارریگا

 قوق معلولیتواحد ح مدیر
 

 نژاد، معاونت توانبخشی سازمان بھزیستیرونوشت: دکتر حسین نحوی
 الملل سازمان بھزیستیولد، مدیرکل روابط عمومی و امور بینآقای سید مھدی میرشاه
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