ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ﺷﻣﺎره چهﺎرم(ﭘیﺎﭘی)12زﻣﺳتﺎن، 1399صص2412-2432

2412

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران
سمن اللهویسی
مهسا وثوق
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محمد جواد محمدی

حاریخ پذیرش1399/5/28 :
3

چکیده
بیماری پدیده ای نیستت ه از اار بر ما حممی دتده بادتدی بیماری پتانستیلی درانی استت ه در دران بدن
موجودات اجود دادتتتت ا در حتیتت م رازه در بدن حو ید می درددی حامین ستتتالمت دتتتهراندان یکی از

دتده استت با حوج ب اینک ایران م یک هاتور استالمی استت باید ب حمایت از بیماران م بتواتا بیماران هم
حوان حوج ای ه ای مبذال داردی هاتور ای حوستع یاهت نین نستبت ب معلوالن حوج هرااانی را مبذال دادتت
اندی این متا حالش دارد حا از طریق مطا ع قانون استاستیب برنام
انداز بیستت ستا ه استناد باالدستتی مکتو

ای حوستع جمهوری استالمی ایران ا چاتم

در جمهوری استالمی استت ب مطا ع ستیاستتهای هالن در حمایت

از معلوالن پرداات استی راش این متا نین در ااقع براساس مطا ع اسناد مکتو
هلمات هلیدی :ایرانب بیماریببیماران هم حوانب نظام سیاسی

1کارشناسی ارشد حقوق عمومی
2کارشناسی آسیب شناسی (گفتار و زبان)
3کارشناسی مدیریت مالی

باالدستی استی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

چا ش ای مهم ر نظام ستیاستی استتی در استالم ب بیماران ا نههداری ا ادمات ب ایاتان حوج ی ای ه ای
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متدم
در ابتو

معلتلی ب نام بیماری ا ناحوان هننده ی هینیکی انستانهاب در حعریهی ر چند ناموزان در جهان با

نها ی سیاسیب اقتبادی ب حعریف هایده دده ا در ایران ب نام بیماران هم حوان ی دناات دده استی
این بیماران نااواست ا بدان آدا ی قبلی اود را در ارط ی جدا دده از جامع یاهت اندی با آدا ی درباره ی
نیاز ای بیماران می حوان آنها را بهتر دتتناات ا را های مناستتی حری برای همک ب این اهراد انت ا

هرد ا

موقعیت ایی را ه ستبی این نیاز ا می دتوندب ب اوبی باتناستدی ادمات ارائ دتده باید مربو ب نیاز ای
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بیماران بادتد حا راتایت ا ااتنودی آنها را جلی هندی( مبتد رادب پایین:1382ش )14این متا ه ب حواتی
پیرامون مباحث ا ستتیاستتتهذاری ای دا ت در برنام ی حوستتع پرداات استتت ا ب اتتورت مودتتکاهان ب
حواتی ا حبیین حمایت ایی ه در ستیاستت ای دا ت در با
پرداات استتی در ااقع حالش دارد حا ستیاستتهای هالن مکتو

ستالمت ا همک ب بیماران هم حوان استت
جمهوری استالمی را نستبت ب معلوالن مورد

مطا ع قرار بد دی

تعریف توسعه:
حوستع یک هرآیند پاست هویی ب نیاز ای استاستی ا در حال ردتد انستانی استت با این ه حوستع باید بر استاس
مینانی ه این دا نیاز ای اا ی اجتماعات ا اهراد ببراارده میاوند مورد اندازه دیری قرار دیردی( درینب)1974
ب طور هلی حوستتع جریانی استتت ه در اود ح دید ستتازمان ا ستتمت دیری متهاات ه نظام اقتبتتادی –
اجتماعی را ب

مراه داردی

ماهیت تعهد دولت در برابر بیماران کم توان و حق بر سالمت:

حعهد ب معنای برعهده درهتنب عهده دار دتدنب مکلف دردیدن ا ملتنم دتدن ب ان ام هار با عملی معین بوده ا
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در ااتتطالح حتو عبارت استتت از یک رابط حتوقی ه ب موجی آن د ت ش یا اد ت ااتتی معینب نظر ب
اقتلتتاع عتد یا دتتب عتد یا جرم یا دتتب جرم ا یا ب حکم قانون ملنم ب دادن چینی یا مکلف ب هع یا حر
هع معینی ب نهع دت ش یا ادت ا

معین می دتوندی(جعهری نهرادیب )166:1368مچنین ا تنام مترادف ا

یا حعهد هردن استت ه اا ی استم مبتدر ا دامی عبارت مبتدری استت ا ی ا نام در ت ب معنی اجبار بوده ا
معنی ااتطالحی در حتو ندارد ا ادتتبا او ا ب اتورت متعارف ب جای ا تنام ا حعهد ب هار برده می دتودی از
ستوی دیهرب حتو باتر در عبتر حااترب نظامی ن ارین ب دتمار می آید ه متلتمن حق ا ا آزادی ایی
استت ه اهراد انستان در برابر دا ت ا از آن براوردارندی هارهرد ااتی ا برجستت این نظام ن ارینب حهدید

مواتو حتو اقتبتادیب اجتماعی ا هر نهی در ارحبا با دا ت اب ما یتی حق – ادعایی دادتت ا دا ت ا
را متعهد ب حلمین حق ای منبور ب نهع اهراد می نمایدی
بدین ستتان ماتت ش می دردد ه حق ای منبور ب حتو اقتبتتادیب اجتماعی ا هر نهی از جمل حق بر
ستالمت حق – ادعایی ستتند ه از یک طرف دا ت ا را در برابر اهراد انستانی متعهد می ستازند ا از طرف
دیهر اهراد را در برابر دا ت ا ا سازمانهای مسئول ا ناظر بر امور سالمت ااحی حق می نمایندی
بارزحرین نمود ا دتااش حرین بیان از حعهدات دا تها در ابتو

حق بر ستالمتی را می حوان در بند دام ماده

 12میثا بین ا مللی حتو اقتبادیب اجتماعی ا هر نهی ماا ده نمودی ب موجی بند اال از این ماده ه بهره
مندی از باالحرین استتاندارد قاب حبتول ستالمتی جستمی ا راانی را ب رستمیت می دتناستدب در بند دام این
ماده اقداماحی را ه دا تها باید در حمتق هام حق بر ستتتالمتی اح ام نمایند برمی دتتتماردی این موارد دتتتام
عنااین می است:
ا ف) پیش بینی ها ش نرخ مرده زایی ا مرگ ا میر هودهان ا ردد سا م آنانی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

قدرت دا ت در برابر اهراد ا حلتمین حتو ا آزادی ای اهراد در برابر دا ت استتی مچنین حق ای باتری
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) بهبود م ابعاد بهدادت زیست ممیطی ا انعتیی
) پیاهیریب مدااا ا هنترل بیماری ای م دیرب بومیب حره ای ا سایر بیماری ای
د) ای اد درایط حأمین هننده ادمات پندکی ا مراقبت پندکی برای مهان در اورت ابتال ب بیماریی
«حق بر درمان ا مراقبت ای بهدادتتی از جمل حق ادعا ایی مثبتی استت ه الزم آن مکلف بودن دا ت در
ارائ ادمات ا امکانات متتلی در قبال ادعا منبور ا مطا ب آن استی اقدامات ا مراقبتهای مواو این حق را
نین می حوان در س دراه عمده طبت بندی هرد:
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ا ف) اقدامات ا مراقبتهای پیاهیران ی
) مراقبتهای درمانیی
) مراقبتهای حین ا پس از نتا ت»ی(1قاریب

دامب289

«در نظتام ن تاری حتو باتتتر متعهتد ا مکلفب نهتاد اعتبتاری بت نتام داتت استتتت هت نمی حوانتد بت مثتابت یتک
هناتتهر ااالقی اعتبار دتتود ا ا نام آن ب ان ام رهتار ای ااالقی ه ر ا از بند ا نام ستتتندی حناقن آهرین
ن وا د بود»ی(2ماهر حسینب124
دا ت از مهمترین نهاد ای باتری استت ه ا میت آن در طول حاریخ بر مهان رادتن استت ا انستان ستال
استت ه برای برقراری نظم عمومیب ستهو ت زنددی ا دادتتن امنیت چ داالی ا چ اارجی ا مواردی از
این دستتب این نهاد را ستامان داده استتی دا ت در قبال دتهراندان اود حکا یهی دارد از جمل حهد بهدادتت
عمومی ا حأمین سالمت عمومی دهراندانی

 .1قاری سید هاطمیب سید مممدب «حقوق بشر در جهان معاصر»ب جلد دامب دهردانشب
 .1ماهر حسینی مممد ادیب پیاینب

124

289

«حأمین ستالمت عمومی دتهراندان حوستط دا ت ه اود طیف استیعی از اعمال ا اقدامات در حوزه ستالمت را
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دتام می دتودب نوعی از مداال دا ت در ستط جامع می بادتدی این اقدام ب منظورحهد ا دستترش ستالمت
عمومی دتهراندان ا نین ارحتای ستالمت آنها از طریق حنظیم متررات ا نظارت بر آن ا جهت اجرای ستیاستت
ا ا هرآیند ای اط مای ساز در حوزه سالمت ب هار می رادی» (اا رنیاب دماره)2:37
حق بر سالمت (نظام سالمت)
ستالمتی یکی از ممور ای عدا ت ا حوستع جوامع در حمامی ابعاد اجتماعیب اقتبتادیب ستیاستی ا انستانی ب
دمار می رادی

ارائ می نمایدی دتک ا حرحیی ارائ ادمات از هاتوری ب هاتور دیهر هر درادی اما در م ی موارد مستتلنم
یک مکانیسم حأمین ما ی قویب نیرا ای هاری او

آموزش دیده ا نظام پرداات مناسی می باددی

ارائ ی ادمات بهدادتتتتی ا درمانی هام ا با هیهیت مطلو ب از طریق ااحد ای بهدادتتتتیب درمانی از قبی
بیمارستتان ا مراهن بهدادتتی درمانی ب حمامی اقاتار جامع با مکاری ا ماتارهت مردمب اردانهاب ستازمانهای
دا تی ا غیردا تی مرحبط از جمل اقدامات مؤثری است ه در ارحتا سالمت جامع نتش داردی (جنتی ا جباری
پیرامی
نظام ای ستالمت در حال حااتر در ممیطی با ح ییرات ستریع اقتبتادیب اجتماعی عم می هندب این ااتعیت
آنها را با ماکالت دونادون در متو

ای مرحبط با عدا تب هیهیت ا اثر ب ای مواج ساات استی

نظام ستتالمت ایران ب عنوان یکی از پیچیده حرین نظام ای ستتالمت دنیا در طول د

ای دذدتتت ب غیر از

استتراح ی مراقبتهای بهدادتتی اا ی ب ااتالحات استاستی ب اود ندیده استتی بررستی ا جایهاه رحب هاتورمان در
میان نظام ای ستالمت دنیا در دستتیابی ب ا داف نظام ستالمت رحب ی  93در ستط ستالمت ا رحب ی  58در
ارئ ادمات بهدادتی  -درمانی) بیانهر ناهارآمدی قاب حوج استی(جباری ا ب ایانب)4:1386

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

یک نظام ستالمت او ب ادمات هیهی را ب

م ی اهراد جامع در رجا ا زمانی ه ب آن نیاز دادتت بادتند
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یک سیستم سالمت ب طور معمول دارای  4سط عمده می باددی
 -1سط مردم :اا ین سط ارائ ادمات سالمت هردیب سط مننل استی
 -2میکراستیستتم (ارد ستیستتم) :این ستط ااحد ایی را ه ب طور مستتتیم با مردم ارحبا دادتت ا ب ارائ
ادمات مردمب بیماران ا جامع ما ول ستند را دام می دود مانند :بیمارستانهاب مراهن بهدادتی اییییی
 -3ماهراستیستتم ( ستیستتم هالن) :این ب ش دتام ستطوحی از نظام ستالمت استت ه ب طور مستتتیم با مردم
ارحبا ندارند ا اظیه آنها ستیاستتهذاریب قانون دذاریب نظارتب حمایتهای ما ی ا پاتتیبانی از نظام ستالمت
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ارد می باددی دام ازارت بهدادت ا درمان آموزش پندکیب سازمانهای بیم درب داناها های علوم پندکی
ایییییی
 -4ممیط :م نهاد اب اردانها ا ستازمانهای دا تی ا غیردا تی ه ب طور مستتتیم در ستالمت نتش دارند ا ی
درایط ا بستر الزم را برای ارحتای سالمتی جامع هرا م آارده ا ب نموی در سالمت جامع دای است مانند
دتهرداری ا از طریق بهستازی ممیط دتهر اب اتدا ا ستیما از طریق هر نم عمومی ستالمتب م لس دتورای
اسالمی از طریق ای اد بستر ای قانونی ا یییی (جنتی ا جباری بیرامی)

قانون اساسی و حمایت از بیماران کم توان
حداین ا حبتویی قانون استاستی حوستط ر هاتور یکی از استاستی حرین ا مهمترین ب ش ویتی ا دتااش
ااتلی دتناستایی ا دتناستنام ی آن ملت ممستو

می دتود ه م تش مان مردم ا ملت ه دتام نموه ی

زنددیب هر نمب اقتبتتتاد ا ستتتااتار ای بنیادی بوده ه در چهارچوبی متهاات ا دتتترایط عینی جامع قاب
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بررستی می بادتدی قانون استاستی در حمام قوانین یک هاور دام چیدمان دستها ها ا مهره ای هاردذاری طبق
اساسنام حن

حاهم ا پیراز حممی می دودی

دف از حداین را بردی قانون استاستی ر هاتور ارحتاع ستط زنددی اجتماعیب اقتبتادی ا پیاتبرد ا داف
ستالمت جامع در اا ویت برنام

ا قرار می دیردی مثالو ادمات درمانی عمومیب بهدادتت ا ستالمت جامع ا

حلتمین هردن راش ا دتیوه ای اجرایی ه من ر ب جامع ستا م می دتود یکی از ا داف قانون استاستی دتمرده
می دودی
در قانون اساسی اقتی نامی از سالمت جامع ا سازمانهای موازی آن مثالو ازارت بهدادت ا درمانب ا ییی بسیار

ااول حمایتی از بیماران ا رهاهب حأمین اجتماعی در قانون اساسی دام موارد زیر است:
 -1بند داازده اات ستوم ه طبق این بند پی رینی اقتبتادی اتمی ا عادالن بر طبق اتوابط استالمی جهت ای اد
رهاه ا رهع هتر ا برطرف ستتااتن ر نو ممرامیت در زمین

ای ح ذی ا مستتکن ا هار ا بهدادتتتب حعلیم

بیم ی
 -2اات ت بیستتتت ا نهم قانون استتتاستتتی :براورداری از حأمین اجتماعی :براورداری از حأمین اجتماعی از نظر
بازناتستتهیب بیکاریب پیریب از هار اهتاددیب بی سترپرستتیب در راه مانددیب حوادس ا ستوان ب نیاز ب ادمات
بهدادتتی ا درمانی ا مراقبت ای پندتکی ب اتورت بیم ا غیره حتی استت مهانی ا دا ت مؤظف استت
ادمات ا حمایت ای هو را برای یک یک اهراد هاور حأمین هندی
اات چه ا ستوم :برای حأمین استتتالل اقتبتادی جامع ا ریات هن هردن هتر ا ممرامیت ا برآاردن نیاز ای
انسان در جریان رددب با حهد آزادی ااب اقتباد جمهوری اسالمی ایران براساس اوابط زیر استوار می دودی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

دذرا ا م تبر حوایماحی داده دده استی
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حأمین نیاز ای استتاستتی :مستتکنباورا بپودتتا ب بهدادتتتب درمانب آموزش ا پرارش ا امکانات الزم برای
حسهی اانواده برای م ی
طبق این ااتول دا ت مؤظف استتت طبق قوانین از مم درآمد ای عمومی ا درآمد ای حاات از ماتارهت
مردمب اتدمتات ا حمتایتت تای متا ی هو را برای یتک یتک اهراد هاتتتور حتأمین نمتایتد ا داتت مکلف بت
پاس هویی ب این حق مهانی است ا حمایت از بیماران اا

از این قاعده مستثنی نیستی

قوانین عادی حمایت کننده از بیماران کم توان

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ﺷﻣﺎره چهﺎرم(ﭘیﺎﭘی)12زﻣﺳتﺎن1399

در ایران م موع ای از قوانین ا مبتوبات ا آیین نام

ایی برای حمایت از بیماران هم حوان موجود می بادتد

ه در می ب آن اداره می دودی
گفتار اول :قانون جامع حمایت از معلولین
از دیدداه حتو دتهراندی اهرادی ه دارای بیماری ای اا

ستتند با عنایت ا حوج ب پیمان نام جهاحی

حتو معلو ین می حوانند معلول ب دتتمار آیندی ممدادیت ای مؤثر بیماران هم حوان ا ناحوان در هعا یت ای
رازمره ا عدم استتالل آنها منطبق بر ستون االی حعریف معلو یت استی
ا چون این پیمان نام حوستط دا ت جمهوری استالمی ایران املتا دتده استت در حکم قانون داالی بوده ا
قانونی

استی3

بند اول :مواردی از ماده های حمایتی از معلولین در قانون جامع جمایت از حقوق معلوالن
ماده  :1دا ت مؤظف استت زمین

ای الزم را برای حأمین حتو معلوالنب هرا م ا حمایت ای الزم را از آنها

ب عم آاردی

 .1علی اابریب علو همیسیون پنج نهره ی حداین پیش نویس قانون جامع حمایت از معلوالن بوده استی

حببتتره :منظور از معلول در این قانون ب اهرادی اطال می دردد ه ب حا ت یش همستتیون پندتتکی ستتازمان
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بهنیستتی بر اثر اتایع جستمیب م نیب راانی ا یا حو مب ااتالل مستتمر ا قاب حوجهی در ستالمت ا هارآئی
عمومی ای ای اد درددب ی طوری ه موجی ها ش استتالل هرد در زمین
ماده  -2هلی ازارت اان

ای اجتماعی ا اقتبادی دودی

اب ستتازمان ا ا مؤستتستتات ا دتترهت ای دا تی ا نهاد ای عمومی ا انتالبی

مؤظف اند در طراحی حو ید ا احداس سااتمان ای ا اماهن عمومی ا معابر ا اسای ادماحی ب نموی عم
نمایند ه امکان دسترسی ا بهره مندی از آنها برای معلوالن مچون اهراد عادی هرا م درددی
حببتره  :1ازارح ان

اب ستازمان ا ا مؤستستات ا دترهت ای دا تی ا نهاد ای عمومی ا انتالبی مؤظف اند

جهت دستتترستتی ا بهره مندی معلوالنب ستتااتمان ا ا اماهن عمومیب ارزدتتی ا حهریمیب استتای ادماحی

حببره  :2دهرداری ا مؤظف اند از ادار پراان احداس ا یا پایان هار برای آن حعداد از سااتمان ا ا اماهن
عمومی ه استاندارد ای ح ببی مربو ب معلوالن را رعایت نکرده بادند اودداری نمایندی
حببتره  :3ستازمان بهنیستتی هاتور م از استت بر امر مناستی ستازی ستااتمان ا ا اماهن دا تی ا عمومیب
دستها های مذهور در ماده هو نظارت ا دناردات اقدامات آنها را دراواست نمایندی
بند دوم :ایجاد اشتغال در قانون حمایت از معلولین
طبق ماده هت قانون جامع حمایت از حتو معلوالن دا ت مؤظف استتت جهت ای اد هراتتت ای دتت لی
برای اهراد معلول حسهیالت می را هرا م نمایدی
ا ف) ااتبتا

حداق ست دراتد از م وز ای استت دامی (رستمیب پیمانیب هاردری) دستتها های دا تی ا

عمومی اعم از ازارح ان

اب ستازمانهاب مؤستستاتب دترهتها ا نهاد ای عمومی ا انتالبی ا دیهر دستتها هایی ه

از بودج عمومی هاور استهاده می نمایندی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

موجود را در چهار چو

بودج

ای مبو

ساالن ی اود مناسی سازی نمایندی
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) پرداات حق بیم سهم هارهرما حوسط سازمان بهنیستی هاور پرداات می دودی
) پرداات حسهیالت اعتباری اود ادت ا ی ب مینانی ه در قوانین بودج ساالن ما ش می درددی
د) ااتبتا

حداق دتبتت دراتد از پستتهای ستازمانی متبتدی دهتری ا مادتین نویستی دستتها هاب دترهتها ا

نهاد ای عمومی ب معلو ین جسمیب حرهتیی
ه) ااتبتا

حداق دتبتت دراتد از پستتهای ستازمانی حلهنچی (اپراحور حلهن)ب دستتها هاب دترهت ا ا

نهاد ای عمومی ب معلو ین
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حببتره  :1هلی ازارح ان

اب ستازمانهاب مؤستستات ا دترهتهای دا تی ا نهاد ای عمومی ا انتالبی م ازند حا

ستتف م وز ای استت دامی ستاالن اودب اهراد نابینا ا نادتنوا ا معو ین اتایعات ن اعی ااجد دترایط را ر ستا ب
اورت موردی ا بدان بردناری آزمون است دامی ب هار دیرندی
حببتره  :2ستازمان مدیریت ا برنام رینی هاتور مؤظف استت ست دراتد از م وز ای استت دامی ستاالن
ازارح ان

اب ستازمانهاب مؤستستات دا تیب دترهتها ا نهاد ای عمومی ا انتالبی را هستر ا در ااتیار ستازمان

بهنیستتی هاتور قرار د د حا نستبت ب بردناری آزمون استت دامی ااتبتااتی برای معلو ین ااجد دترایط با
مکاری ستازمان مدیریت ا برنام رینی هاتور اقدام ا معلو ین ااجد دترایط پذیرهت دتده را برحستی مورد ب
دستهاه مربوط معرهی نمایدی
حببتره  :3ستازمان بهنیستتی هاتور م از استت در قا ی اعتبارات مبتو

اودب اتندا ههراتتهای دت لی

معلوالن ا مدد جویان بهنیستی را ای اد ا اساسنام آن را ب حبویی یأت ازیران برساندی
حببتره  :4ستازمان آموزش هنی ا حره ای هاتور مؤظف استت آموزدتهای الزم هنی ا حره ای را متناستی با
بازار هار برای معلوالن ب اورت رایهان ا حلهیتی حأمین نمایدی
بند سوم :پیش بینی مسکن و کمک هزینه در قانون حمایت از معلولین

ماده  :9ازارت مستکن ا دتهرستازیب بانک مستکن مؤظهند حداق ده دراتد از ااحد ای مستکونیب احداثی
استی اری ا ارزان قیمت اود را ب معلوالن نیازمند هاقد مسکن ااتبا
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می د دی

حببتره  :1ستیستتم بانکی هاتور مکلف استت حستهیالت اعتباری مورد نیاز احداس ا ارید مستکن معلوالن را
حأمین ا ب معلوالن یا حعاانی ای آنها ا یا مؤستتستتات ایری ای ه برای معلوالن مستتکن احداس می نمایندب
پرداات هنندی
حببتره  :2ستازمان ملی زمین ا مستکن مؤظف استت زمین موردنیاز احداس ااحد ای مستکونی اهراد معلول هاقد
مستکن را ب نرخ هاردتناستی حهی ا در ااتیار اهراد مذهور ا یا حعاانی ا ا مؤستستات ایری ای ه برای آنان
مسکن احداس می نمایند قرار د دی

می دردندی
حببتره  -4ستازمان بهنیستتی هاتور مؤظف استت در قا ی اعتبارات مبتو
همک ای یاران ای ادتت ا

اود در قوانین بودج ستاالن ا

حتیتی ا حتوقی نستتبت ب احداس ااحد ای مستتکونی برای معلوالن ا مدد

جویان اقدام ا ما کیت یا بهره برداری آنها را مطابق آئین نام ای ه سازمان بهنیستی هاور با مکاری ازارت
مسکن ا دهرسازی ا سازمان ب مدد جویان ااجد درایط اادذار نمایدی
گفتار دوم :قانون تأمین اجتماعی
قانون حأمین اجتماعیب مهم حرین منبع حتو حأمین اجتماعی ا این ستازمان اود دتاا ای نوپا در هاتور استتی
در بیان مههوم حتوقی حأمین اجتماعی اینهون آمده استی
ادر با متداری مستتامم بیذیریم ه حأمین اجتماعی ااتتلی استتت ه ب دون ای جهان دتتمول مورد پذیرش
قراردرهت ا بنتابر آن استتتت برای ر هردی در داران زنتددیب حتداقت نیتاز تای اجتمتاعی را هرا م هنتدب حتو

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

حببتره  :3معلوالن از پرداات نین

ای اتدار پراان ستااتمانی آماده ستازی زمینب عوارض نوستازی معاف

2423

حأمین اجتماعی باید دتام مترراحی بادتد ه در حداد این حکلیف را برای جامع ا دترایط براورداری از آن
حتو را برای اعلای جامع یعنی اهراد انسانی ما ش

هندی4

متررات مندر در قانون حأمین اجتماعی استتت ه حداد ا نموه بهره مندی اهراد ماتتمول را بیان می دارد ب
ماظ اینک یکی از مهمترین منابع اتتندا حأمین اجتماعیب حق بیم
ستندی ذا این اندا حق ا ناس ممسو

ای ااتتو ی از ماتتمو ین این قانون

ا ا میت حهد ایانت از آن دا چندان می

دودی5

رچند نظام حأمین اجتماعی جمهوری استالمی ایران ب ماظ هرادیری ا جامعیت حا حدادی موهق بوده استت
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اما از ماظ دتااش ایی نظیر اتریی جینی ا نستبت جمعیت ااقع در زیر اط هترب نوز با ااتعیت مطلو
هاال

داردی 6

قانون هدفمندسازی یارانه ها
قانون هو ماتم بر داننده ماده ا داننده حببره می بادد ه در حاریخ  1388/10/23حبویی ددی
براستاس ماده  7قانون دهمندستازی یاران

اب دا ت م از استت حداهثر حا  %50اا ش اجوه حاا از اجرای

این قانون را برای اجرای نظام حأمین اجتماعیب دستتترش ا حأمین بیم
ارحتای سالمت جامع ا پودش دارائی ا درمان بیماران اا

ای اجتماعیب ادمات درمانیب حأمین ا

ا اعی ا عال

نین هندی

در طی راند ابتواتی ستازی اتنایع از ستوی دا ت اتنعت داراستازی ا دتیمیایی حوستط ب ش ابتواتی از
هعا یت نسبتاو هج دارا مرین در ارحبا با حو یدات دارائی باحوج ب امکانات ا معاد ی علمی ا دانش منبور

 .1عراقیی سید عنت اهللب «اهمیت و جایگاه حقوقی تأمین اجتماعی»ب هبلنام حتو حأمین اجتماعی 1382ی

8

 .2مرادیی سید اهلل ا عر ی مرحلیب «بررسی اجمالی ماده  97قانون اجتماعی :استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی بر
خالف حق ،مطالعات حقوقیب مطالعات خصوصی»ب پایین 91ب دماره 27ی

273

 .1بادینیب حسن ا عبمتیب زینیب «زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی و جمهوری اسالمی ایران ،رفاه
اجتماعی»ب بهار 91ب دماره 44

در ایران حوان ستتااتن ا حو ید هرمول ای دارا ای ح بتتبتتی از عهده آنها اار ه این ناحوانی در حو ید
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دارا ای ح بتتبتتی باعث ااردات این دارا ا از اار ا هاتتور ای پیاتترهت دردیده ه از ماظاقتبتتادی
ارزبری زیادی با قیمت ای ارزی اارد هاور دده ا در نتی

دسترسی برای عام ی بیماران ه حوان اقتبادی

ارید را ندادت ب انهینه درمان بیماریهای اعی ا عال ا اا

را همرنم نموده ا در اجرای حعهدات سازمانها

ا مراهن بیم ای ه حمم

نین

ای ارید دارا ا ارید ادمت امکانات پندکی از یک رنج حابعی براوردار

بوده ا می بایست رسا مواو ادمات پندکی حابع بودج

ای ااتبا

یاهت

ر اردان اود را با درایط

علمی مواج هنندی
پس از حبتویی دهمند نمودن یاران ا همک بودج ای ا یاری رستاندن ب بنی ازارت اان ا نهاد ای حامی

باعث حتویت بنی ما ی حامیان اقتی بیماران اا

دردیدی این مستتئل باعث اجرای منبتتهان ا عدا ت مداران

نهرش دا ت ب اقاار م تلف جامع دردیدی
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )32قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
طبق ماده  22این آیین نام ازارت بهدادتتتب درمان ا آموزش پندتتکی مؤظف استتت ب منظور ارحتای هیهیت
ادمات ا حمایت م جانب از بیماران اا

ب پیوندیب ستترطانی ا اتتعی ا عال نستتبت ب حوستتع ارائ

ادمات ستالمت با راش نوین درمانی در داا هاتورب راه اندازی مراهن جامع درمان بیماران اا
استتاندارد ای مربو استتترار پرا ه ای پیاتهیری ا مراقبت از براز بیماری اا

براستاس

ا سترطانی حوستع دتبک

هرا م آاری اعلتا ا نستو ا استتترار نظام جامع ارائ ادمات با هیهیت ا ایمن برای بیماران مذهور حا پایان
سال چهارم اقدام نمایدی
سازمان های دولتی حمایت کننده از معلولین

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

بیماران اا

ب حوان ارید ا ااردات دارا ای ح بتبتی را اهنایش ا ستط آن را ارحتاع د ند ه این مستئل
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ستتازمان دا تی ب ستتازمانی حمت امر یک دا ت اطال می دتتود ه از جانی دا ت مرهنی ب منظور هعا یتی
معین ای اد می دتود ا ب ش دا تی ب اتی از اقتبتاد استت ه بودج ی آن از ب ش عمومی حأمین دتده ا
ادمات اا ی دا تی را ارائ می هندی حرهیی ب ش دا تی بست ب

ر هاوری مت یر استی

در راستای پیابرد ا ا داف را بردی ا ارحتاع سالمتب ازارح ان

ا ا سازمانهای موازی عهده دار این امر مهم

حوانستتت با دهمندی ا ح معلتتالت پیش را ا اجرای حبتتمیمات مت ذ دا تب برنام
حمایت از بیماران اا

ایی را در راستتتای

ب پیش ببرد ه در می ب آنها پرداات می دودی
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وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
نظام ستااتاری بهدادتت ا درمان ایران در ست ستط ملیب استتانی ا دتهرستتان ستازماند ی دتده استتی در ستط
ملیب ازارت بهدادتتب درمان ا آموزش پندتکیب ستتاد ااتلی ا عمده در امر ستیاستت دذاری نظارت ا دایت
ا ما نهی نظام بهدادتب درمان ا آموزش پندکی را حاکی می د د ه در مهرماه  1364حاکی
ا داف ازارت بهدادتت استتهاده مطلو

دردیدی7

ا ما نم از امکانات پندتکی هاتور در جهت حأمین ا حعمیم نظارت

بهدادت ا درمان ا بهنیستی ا آموزش ا پ ا ش پندکی ا حمتق بند ای 4ب 12ب 13ب اا سهم ا آن قسمتی
از ا داف اات  29قانون استاستی جمهوری استالمی ایران ه مربو ب ادماتب بهدادتت ا درمان ا بهنیستتی
می باددی
ازارت بهدادتتب درمان ا آموزش پندتکی ه در ر س رم ستالمت مردم قرار درهت استت نتش استاستی ا
اااتی را در را برد ا حتستیم اظایف ممو ب ستازمانهای زیرم موع اود در پازل درمان ا ستالمت در ایران
یاری می هندی 8ا دارای اظایهی از جمل :

7یسید موسویب میرس ادب «پیشین»ب

171-172

8یجال یب سعید ا سل وقیب اسراب «بهداشت و درمان در نظام سالمت»ب 1391ب چاپ االب انتاارات پندکی دراین

 -1زیر پودش بیم قرار درهتن دارای بیماران اا

ی
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 -2حمایت از بیماران هم حوان ا ناحوان از طریق نهاد ای بهنیستی ا همیت امدادی
 -3طرح پیاهیری در بیماران حاالسمی
 -4ارجا زاجین مینور حاالسمی جهت حا یش بیش از حو د
 -5ادار حوا دارا ای بیماران اا
 -6معرهی بیماران اا

ب سازمانهای بیم در

 -7ادار دوا ی ماده  186قانون ما یاحهای مستتیم می باددی
گفتار دوم :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ب حبویی م لس دورای اسالمی رسیدب ب اجود آمدی
ا مأموریت آن ستیاستتهذاری ا برنام رینیب اعمال نظارت ا ان ام اقدامات قانونی ب منظور حنظیم راابط هارب
ح ا هبت مستائ ا ماتکالت جامع هاردریب حهد ا اتیانت از نیرای هارب اهنایش ستهم ب ش حعاانی در
اقتبتتاد هاتتور ا حمایت از حوستتع ادتتت ال ا نین برقراری نظام جامع رهاه ا حأمین اجتماعی در چهارچو
سیاست ای هلی نظام ا قوانین ا متررات مواوع است
در جهت حمتق مهاد ااتول  21ا  29قانون استاستی جمهوری استالمی ایران ا ب منظور حأمین موجبات برنام
رینی متا نهیب نظتارت ا ارزدتتتیتابی ا حهیت

ن تار ا ا استتتتتاندارد ای در زمینت حمتایت از اانواده ای بی

سترپرستت ا نیازمند ا ارائ ادمات م تلف ب هودهان ا حدار امکانات پیاتهیری ا حوان ب اتی حره ای ا
اجتمتاعی معلو ین جستتتمی ا راانی ا ح تدیتد حربیتت منمرهین اجتمتاعی ا حمتایتت ا نههتداری از هودهتان ا
اطهال بی سترپرستت ا معلو ین ا ستا مندان ا آموزش نیرای انستانی ادمات بهنیستتی ا حوانب اتی ا حأمین

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

این ازارح ان از ادغام ست ازارح ان حعاانب هار ا امور اجتماعی ا رهاه اجتماعی در اتتت حیر ماه  1390ه
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موجبات حاتویقب جلی ماتارهت ا هعا یت درا های دااطلی ا مؤستستات غیردا تی ستازمان بهنیستتی هاتور
حاکی می دودی
حمام بیمارانی ه دچار معلو یت دتده اند حمت پودتش بهنیستتی قرار می دیرندی ا از حمایتهای این ستازمان
بهره مند می دوند ا دستورا عم

ای می را برای حمایت از این بیماران ب عم آارده است:

 -1دستورا عم نموه پرداات همک نین حمبیلی ب دانش آموزان معلول (سایت سازمان بهنیستی هاور)
ستازمان بهنیستتی هاتور براستاس ا داف ا ستیاستت ای هرار ا در راستتای اجرای مهاد قانون جامع حمایت از
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حتو معلوالنب ارائ ادمات حوانب اتیب رها یب ب درا های م تلف معلول را در دستتور هار اود قرار داده
استتی بر این استاس دانش آموزان معلول ا امی اس ماتمول دریاهت این ادمات می بادتندی از این راب ستازمان
در نظر دارد حا با پرداات همک ای نتدی ب دانش آموزان ااجد دترایطب جهت حتویت انهینه ای حمبتیلی
ا بهبود هیهیت زنددی این اهراد دام بر داردی
 -2دستورا عم نموه پرداات همک نین حمبیلی ب دانا ویان پذیرهت دده در داناها های دا تی
در راستتای ای اد هراتتهای برابر در زمین هستی دانش ا حمبتی علم برای آحاد جامع ب از جمل اهراد معلول
حمت پودتتش ستتازمان ا با دف مکاری در ای اد زیرستتاات ای الزم برای اجرای ماده ی  8قانون جامع
حمایت از حتو معلوالن ب منظور حمایت ا حاتویق آن دستت از دااطلبان معلو ی ه در داناتها های دا تی
پذیرهت می دتتوند نین ای اد انهینه ا حالش بیاتتتر برای ستتایر دااطلبان معلول جهت اراد ب داناتتها های
رازان دا تیب ستازمان بهنیستتی هاتور اقدام ب حأمین اعتبار جهت همک موردی ب این قاتر از معلوالن نموده
استی
از دیهر همک ای بهنیستیب ح هیف هارت مترا ا بیی آری حی با نام ی بهنیستی می باددی
کمیته امداد خمینی (ره)

همیت امداد امام امینی در حاریخ  14استهند  1357ب هرمان امام امینی ا برای مدت ناممداد حاتکی دردیدی
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« دف از حاتکی این نهاد بنا ب حبتری ماده دام استاستنام ی آن ارائ ادمات حمایتیب معیاتتی ا هر نهی ب
نیازمندان ا ممرامان داا ا اار هاتور ب منظور حأمین اود احکاییب حتویت ا ردتد با حهد هرامت انستانی
می بادد»ی
همیت امداد امینی بنا ب حبتتری ماده  5قانون مماستتبات عمومی 9در زمره ی مؤستتستتات ا نهاد ای عمومی
غیردا تی است ه ب منظور ارائ ادمات عمومی ای ه ب نیازمندان جامع حأسیس دده استی
ماده  6اساسنام اظایف همیت امداد را ب درح می اعالم می داردی

معیاتتیب هر نهی ا ارحتای ستط زنددی آنها در حد امکان ا دتناستایی اهراد ا اانواده ای الزم ا ممای در
دهر ا راستا ا عاایری
) بررستی ا ارائ پیاتنهاد اط ماتی اب ستیاستت ای اجراییب طرح اب برنام

ا ا رادتهای مناستی برای

رهع ممرامیتت تای نیتازمنتدان در ابعتاد م تلف بت مراجع میربط ا ان تام اقتدامتات ا پیهیری تای الزم جهتت
حمتق آنهای
) هرا م آاردن امکانات الزم ب منظور اود احکا نمودن اهراد ا اانواده ای حمت پودتش ا ستایر نیازمندان
از طریق ای اد ادت الب اعطای اامب آموزش ای هنی ا حره ای ا ارائ ادمات الزم در حد امکانی
د) ای اد حستهیالت الزم جهت ارائ ادمات بهدادتتی ا درمانی ا اقدام ب بیم
آسیی پذیر در حد امکانات ا چارچو

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

ا ف) بررستتتی ا دتتتنتااتت انوا ممرامیتت تای متادی ا معنوی نیتازمنتدان ا حبیین ا حتأمین نیتاز تای حمتایتیب

ای درمانی ا اجتماعی اقاتار

قوانین مربوط ی

-9مؤسسات ا نهاد ای عمومی غیردا تی از نظر این قانون واحدهای سازمانی ما بی ستند ه با اجازه قانون ب منظور ان ام
اظایف ا ادماحی ه جنب ی عمومی دارد حاکی دده استی
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ه) پرداات مستتمری از قبی همک ای نتدی ا غیرنتدیب اعطای قرض ا مستن اتراریب همک ب حعمیر ا
حهی مسکنب ازداا ا جهینی نیازمندانی
ا) ارائت اتدمتات هر نهی بت اهراد ا اتانواده تای نیتازمنتدان ا ان تام هعتا یتت تای هر نهی ا آموزدتتتی ا حتأمین
اسای آموزدی الزمی
ز) حمایت ای موردی از اهراد ا اانواده ای نیازمندان در برابر ماتتکالت نادتتی از براز حوادس ا بالیای
طبیعی ا غیرطبیعیی
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ح) ارائ ادمات ماااره ا مددهاری ا حمایت ای الزم حتوقی ا قلایی ب اهراد ا اانواده ای نیازمندی
) حمایت نیازمندان اار از هاور براساس سیاست ای نظام جمهوری اسالمی ایرانب در حد امکاناتی
ی)ی حمهیدات الزم ب منظور احیای هر نم انها ا ایثارب ناتتر ستتنتهای حستتن استتالمی ا دایت امکانات ا
همک ای مردمی ابتواتاو همک ای اد ا

ایر ا نیکوهار ا مچنین امکانات ا همک ای ب ش دا تی

ا غیردا تی جهت حمایت از اهراد ا اانواده ای نیازمندی
) ارحبا با مؤستتستتات ایری ب ان من ا ا حاتتک
حبتادل ح ربت ا بهره دیری رچت مطلو

ای عام ا منهع مردمی داا ا اار هاتتورب ب منظور

حر از ظرهیتت تای بتا توه ا بتا هعت آنهتا ا پر ین ار ان تام هتار تای

موازی ا غیراتتراری در جهت ان ام حمایتهای مادی ا معنوی ا حتویت ا دستتترش این دون

ستتت

ای

مردمی در حد حوانی
ل) ان ام ر دون حکلیف اقدامات قانونی پس از ح بیش اعتبار الزمی( مان)
در حال حااتتر بیاتتتر از  1330پندتتک اانوادهب  2620مت بتتش ا هو ح بتتشب  2144دارااان ب 595
بیمارستانب  322درمانهاه ا  3195پاراهلینیک هاور با همیت ی امداد طرف قرارداد ستندی

این نهاد عالاه بر حعهد در بستت بیم پای هاتور برای مددجویانب پرداات دا برابری اینیت پندتک اانوادهب
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پرداات اتددراتد حعره دا تی پندتکان مت بتش ا هو ح بتشب پودتش بیم ای نین ادمات حوان
ب اتی مچون پراحن دندان مبتنوعیب عینک ا ستمعکب رایهان هردن هراناتین درمان بیماران اا

ب ادمات

ستنم دتکنب پرحو درمانی ا دتیمی درمانی جبران نین ارید هلی با ما نهی ان من مربوط ا پودتش بیم
ای ح هینات ا وازم مبتترهی با هیهیت مورد حأیید ازارت بهدادتتت را نین در بستتت بیم پای اود قرار داده
استی

ب منظور اجرا ا حعمیم ا دستترش انوا بیم

ای اجتماعی ا استتترار نظام ما نم ا متناستی با برنام

ای

حأمین اجتماعیب مچنین حمرهن اجوه ا درآمد ای مواتتتو قانون حأمین اجتماعی ا ستتترمای دذاری ا بهره
برداری از مم اجوه ا ماایرب سازمانی مستت ب نام سازمان حأمین اجتماعی حاکی دردیدی
سازمان حأمین اجتماعی براساس دستورا عم
ب اتتی از نین

ای مهر دده ا ب منظور ها ش پرداات از جیی بیمار ا جبران

ای درمانب نستتبت ب حذف یا ها ش هراناتتین دارا ا ادمات بیماران ا معلو ین ب بیماران

اعی ا عال ا سرطانی اقدام هرده استی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

سازمان تأمین اجتماعی
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نتیجه گیری
ر یاهت ب آارین دستتاارد ای ر مستئل ا هرماستیون اقتبتادیب اجتماعی ا ستیاستی متبتوده الزم هار حمتیقب
ا در نهایت ب چا ش هاتیدن حمتیتات ا اندیات
هاع در حیط مواتوعات متنو ا اا

ای حاهم بر اهکار ا ایده ای حئوریستین ا حتی داناتمندان

ب قدیمی دتده ه می بایستت راش ای آزمایش دتده ای ه مورد

اعتماد ابردان قرار دیرد اندیا ای را ر چند حتیر ب رؤیت ب سمع دانش پ ا ان آمین نمود
مواتتو معلو ین ه مورد حمتیق ا ارزیابی ا عراتت ب ماتتتاقانب مورد دف قرار درهت جذابیت مواتتو
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قستمت هوچکی از قلم زنی را در بر می دیردی ا م مطا یب چا ش در ال ب الی پی ا حا

ای  360درج ای

ه ب بن بستت می رستد ناتان می دیردی ا میت مواتو معلو ین ا انستانهای دردیر ب بیماری ناحوان هننده
بتوانند حوانمندی ا بازحوانی دوندی ه نتش مو د اود را م دداو در جامع ایها نمایند
منابع
 -1اات ر نیای مرحلتیب «چا ش ا ا ا نامات دا ت ا در حنظیم متررات در حوزه ستالمت»ب حتو پندتکیب دتماره
37ی
 -2بادینیب حستن ا عبتمتیب زینیب «زمین

ای حمتق ااتول حاهم بر حتو حأمین اجتماعی ا جمهوری استالمی

ایرانب رهاه اجتماعی»ب بهار 91ب دماره 44ی
 -3بدیسارب ناار ا دین ا استوار سنهریی هوراش ا مسعودی اا ی ایراان
 -4جباری بیرامیب حستتین ا ب اتتیانب هریبا(«)1386حمرهن زدایی در نظام ستتالمت»ب حبرین :معاانت پ ا اتتی ا
مرهنی هاوری سالمتب داناهاه علوم پندکی حبرینی
 -5جعهری نهرادیب مممد جعهر(« )1368حرمینو و ی حتوقی»ب حهران :نار دنج دانشی
 -6جال یب ستعید ا ستل وقیب استراب(« )1391بهدادتت ا درمان در نظام ستالمت»ب چاپ االب حهران :انتاتارات
پندکی دراین

 -7جنتیب علی ا جباری بیرامیب حستتین سطططب بندی خدمات در نظام سططالمتب 1391ب چاپ االب انتاتتارات
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پندکی دراین
 -1ماهر حستینی مممد ادیب «حقوق بیمار :گذار گفتمانی از فصطیلت گرایی به حق مداری»ب ااال زیستتیب
بهار 01ب دماره 3ب

123ی

-8
 -9سید موسویب میرس اد حق برخورداری از سالمتب 1393ب چاپ االب انتاارات پندکی دراینی
 -10قاری سید هاطمیب سید مممدب «حتو بار در جهان معاار»ب جلد دامب دهردانشی
 -11درجی ازندریانیب علی اهبر(« )1394حبعین مثبت»ب حهران :آال قلمی

اجتماعی بر االف حقب مطا عات حتوقیب مطا عات ابوای»ب پایین 91ب دماره 27ی
 -13مبتد رادب علی مممدب بررستی حطبیتی مناتور حتو بیمار در چند هاتور منت ی ا ایرانب هبتلنام حأمین
اجتماعیب پائین 1382ی دماره 14ی

سیاست حمایتی از معلوالن در اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

 -12مرادیی ستتید اهلل ا عر ی مرحلتتیب «بررستتی اجما ی ماده  97قانون اجتماعی :استتتهاده از منایای قانون حأمین

