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مقدمه
یىی اص اّذاف اغلی هجبلس لبًَىگزاسی ،پبسخ ثِ ًیبصّبی ثِسٍص جبهؿِ ٍ ایجبد سابصٍوبسّب ٍ رشایٌاذّبی سساوی ٍ
هطشٍؼ ثشای ٍغَل ثِ آًْب هی ثبضذ .دس ًگشش سٌتی ،ایي اهش ثِ وبسوشد اغلی لَُ همٌٌِ هجذل ضذُ ،دس حبلی وِ ثب تَجِ
ثِ تحَالت ؾلویً ،گشش یبدضذُ دس حبل تغییش ٍ تحَل است .ثشخالف گزضتِ وِ پبسخگَیی هجبلس ثِ ًیبص ثِسٍص هشدم
ثِ ؾٌَاى یىی اص ارتخبسات ًوبیٌذگبى اسصیبثی هیگشدیذ ،اهشٍصُ آیٌذًُگشی ٍ تذثیش ایطبى ثشای پبسخ ثِ ًیبصّابیی واِ دس
آیٌذُ ًضدیه یب دٍس ثشٍص ٍ غَْس خَاّذ یبرت ،اص دغذغاِّاب ٍ دلهطاغَلیّابی ًْبدّابی لابًَىگازاس ٍ سیبساتگازاس
وطَسّبی تَسؿِیبرتِ ثِ حسبة هیآیذ.
ثِ ؾجبست دیگش اهشٍصُ اتخبر سٍیىشدّبی آیٌذُپژٍّبًِ ٍ آیٌذًُگشی لبًَىگزاس دس غذس هطبلجابت جَاهاؽ پیطاشرتِ اص
لبًَىگزاساى لشاس گشرتِ است .پبسخ ثِ ًیبصّبی وًٌَی ٍ هؿضالت هَجَد دس جبهؿِ داسای اّویت ثسضایی هایثبضاذ ٍ دس
یه جبهؿِ لبًَىگشا ،لبًَى است وِ حىن ًْبیی سا غبدس هیوٌذ؛ اهب تَجِ ثیص اص حذ لبًَىگزاس ثِ هسبئل جبسی ،اٍ سا اص
دٍساًذیطی ٍ ؾبلجتًگشی ثبصهی داسد .دس ایي حبلت ،پبسلوبى غشربً ثِ دًجبل ؾجَس آًی اص یه هؿضل ٍ وبّص رطابس ارىابس
ؾوَهی هیثبضذ؛ صیشا ّوَاسُ جبهؿِ اص هجبلس لبًَىگزاسی ،پبساخگاَیی ثاِهَلاؽ سا هطبلجاِ هایًوبیٌاذ .لاَای همٌٌاِ
وطَسّبی هختلف دس سًٍذی ًَیي ثِ آیٌذُپژٍّی ٍ دٍساًذیطی سٍی آٍسدُاًذ ٍ دس ایي ساستب ثب سغذ ٍضاؿیت وطاَسّبی
خَد دس آیٌذُ ،دس همبم پبسخگَیی ثِ هطىالت پیصسٍی خَد ثشآهذُاًذ.
سبلوٌذی دٍسُای است وِ گشیضی اص آى ًیست ٍ دس ّش حبل ثخص لبثلتَجْی اص صًذگی ثطشی سا تطىیل هایدّاذ.
ضشایط خبظ ایي دٍسًُ ،یبصهٌذ تذاثیش ٍیژُ است ٍ ّوبًگًَِ وِ غبحتًػشاى دس ًػبمّابی حماَلی هختلاف ثاشای دٍسُ
وَدوی ،حمَق وَدن سا تأسیس وشدُ ٍ تَسؿِ دادُاًذ ،چبسُای جض تأسیس ٍ تَسؿِ ایي سبحت اص حمَق سا ًیض ًذاسین.
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سبلوٌذی هؿوَالً ثب آسیتپزیشی ّوشاُ ٍ ّوگبم ثَدُ است ٍ اصایايسٍ ثاب ّوابى هٌطمای واِ دس «حماَق صًابى» ٍ
«حمَق وَدن» ٍجَد داسد ،تَجِ ثِ «حمَق سبلوٌذاى» ًیض اهشی ضبیستِ ٍ ثبیستِ است ،ثب ایي تفبٍت واِ آى دٍ ًػابم
حمَلی ثِ هشاحل سضذ خَد سسیذُاًذ اهب حمَق سبلوٌذاى دس آغبص ساُ خَد هیثبضذ .ضٌبسابیی ،تجیایي ٍ حوبیات اص حماَق
سبلوٌذاى ،ؾالٍُ ثش حمَق ؾبهی وِ ثِ ؾٌَاى یه ضْشًٍذ داسًذ ،ثبیذ تَسط دٍلتّب هذًّػش لشاس گیشد ٍ ثِخػاَظ لاَُ
همٌٌِّ ٍ لَُ هجشیِ ثبیذ ثِ ٍغبیف ٍ تؿْذات خَد دس ثشاثش ایي لطش گشاهی ؾول ًوبیٌذ.
ایي ًیبص ثشای تذٍیي ٍ تجییي ًػبم جبهؽ حمَق سبلوٌذی ثِخػَظ ثشای وطَس ؾضیض هب جلَُ دیگشی داسد؛ صیاشا اٍالً
هؿبسف دیٌی ٍ اسالهی هطحَى اص آهَصُ ّبی تىشین سبلوٌذاى ثَدُ ٍ تَجِ ٍ احتشام ثاِ ایاي لطاش ،چاِ دس ساٌت رؿلای
هؿػَهیي ٍ چِ دس سٌت لَلی آى ثضسگَاساى ،هطَْد است .ثبًیبً پیشتش ضذى جوؿیت دس وطَس هب ًیابص ثاِ ایجابد ٍ تَساؿِ
ادثیبت حمَلی هشتجط ثب حمَق سبلوٌذاى سا دٍ چٌذاى هیوٌذ؛ ًیبصی وِ ثِ دلیل جَاى ثَدى جوؿیت وطَس تب سبلیبى لجال
ثِخَثی دسن ٍ احسبس ًوی گطت .هضبربً آًىِ ًػبم تمٌیٌی ًیض ٌَّص دس ایي خػَظ ،ثِ اساتنٌبی ثشخای هاَاد لابًًَی
پشاوٌذُ دس ضوي سبیش لَاًیي ،ثِ ایجبد ًػبم تمٌیٌی جبهؽ دس صهیٌِ حمَق ًبیل ًگشدیذُ است.
پژٍّص پیص سٍ وِ حبغل ّوىبسی هیبى هشوض تحمیمبت اسالهی هجلس ضَسای اسالهی ٍ پشدیس رابساثی داًطاگبُ
تْشاى هی ثبضذ 1ثش آى است وِ ثب ثْشُگیشی اص هتَى ٍ ًػَظ دیٌی ٍ آهَصُّبی اسالهی ،رخبئش ٍ تشاث اسالهی حاَصُ
سبلوٌذاى سا استخشاج ًوبیذ ٍ ثب تَجِ ثِ هٌبثؽ حمَلی هَجَد ،اؾن اص اسٌبد ثبالدستی ٍ لبًَى اسبسی ٍ لَاًیي ٍ هماشسات،
ًػبم جبهؿی اص حمَق سبلوٌذاى سا تشسین ًوبیذ ٍ دس ایي تشسین ،تجشثِ وطَسّبی دیگش ٍ هحتَای اسٌبد ثیيالوللی هشتجط
سا ًیض هذًّػش لشاس دّذ.
پژٍّص پیص سٍ ثِ هٌػَس تْیِ سٌذ پطتیجبى ؾلوی ثشای ًگبسش «پیصًَیس لبًَى جبهؽ حمَق سبلوٌذاى» غاَست
پزیشرتِ است .ثشاسبس یبرتِّبی ؾلوی ٍ ؾولی اسائِ ضذُ دس ایي ًَضتبس ،الگَیی ثشای ًگبسش ایي لبًَى ،تْیاِ گشدیاذ ٍ
طجك ایي الگَ ،هتي اٍلیِ لبًَى جبهؽ حمَق سبلوٌذاى ًگبسش یبرت .هتي اٍلیِ پس اص اغْبسًػش ٍ داٍسی تَسط اسبتیذ ٍ
غبحتًػشاى حمَلی هختلفًْ ،بیی خَاّذ ضذ ٍ دس پبیبى ثِغَست «طشح لبًًَی حمَق سبلوٌذاى» ثِ ًوبیٌذگبى هجلس
تمذین هیگشدد.
دس اداهِ لسوتی اص هحتَای ایي پژٍّص ٍ الگَی «پیص ًَیس طشح لبًًَی حمَق سابلوٌذاى» ثاِ غاَست اجوابلی
خَاّذ آهذ:

 .1لشاسداد تحمیمبتی وبسثشدی /942652م ت م
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فهرست اجمالی قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان (غیرنهایی)
هسئَلیت ثش اؾضبی خبًَادُ ،تضویي دستشسی آصاد ثِ خبًَادُ ،ثمب دس خبًِ ضخػی ٍ ؾذم اًتمبل اججبسی ،حوبیت اص

1

خبًَادُ

2

حمَق سیبسی

3

سبلوٌذ ثشای اصدٍاج هطلَة ،تأهیي ًیبصّبی سٍحی ،جسوی ،رشٌّگی ،هزّجی ٍ صًبضَیی

حمَق
ثبصًطستگی

اهىبى ایجبد تجوؿبت غٌفی ٍ سبصهبىّبی هشدمًْبد ،ایجبد اهىبى حضَس دس اًتخبثبت ٍ هطبسوتّبی سیبسی
اًتمبل آسام صًذگی ضغلی رؿبل ثِ دٍسُ ثبصًطستگی
دغذغِّبی هبلی دس دسهبى ثبصًطستِ ٍ خبًَادُ اٍ ثٍِیژُ دس خبًَادُّبی رمیش یب داسای ؾضَ هشیض ،تَجِ ثِ تأهیي
ّضیٌِّبی دسهبًی دس خبًِ ،هطبٍسُدّی دس هطىالت (سٍحی ،هؿٌَی ٍ هبلی) ،پَضصدّی دسهبى هبدامالؿوش ،حفع

4

دسهبى

5

التػبدی

6

هشالجت

7

تغزیِ

8

هؿبضذت حمَلی

اطالؾبت پضضىی
تَاًوٌذسبصی سبلوٌذاى دس هذیشیت هٌبثؽ هبلی ٍ تٌَؼثخطی ثِ هٌبثؽ دسآهذی سبلوٌذاى ،ایجبد ثیوِ خبظ صًبى
سبلخَسدُ (اغل  21لبًَى اسبسی ج.ا.ا) ،ایجبد آساهص خبطش دس هَسد ثبصهبًذگبى ٍ یتیوبى رشد سبلوٌذ پس اص هشي اٍ
اسىبى هٌبست ثشای هشالجبى ٍ ثشلشاسی ًػبم حوبیتی ثشای ایطبى ،جؿل هسئَلیت ثشای هشالجبى سبلوٌذاى دس خبًِ ٍ
هشاوض ًگْذاسی ،تطخیع صٍدٌّگبم ثیوبسی ،حوبیت ضبیستِ اص هشالجبى غیشسسوی ،توْیذ تجْیضات اسصاىلیوت داسای
سیستن GPS

9

سسبًیذى دسست تغزیِ وبری ٍ هٌبست
هطبٍسُدّی دس حَصُّبی حمَلی ّوبًٌذ ٍلف اهَال ٍ  ،...پیگیشی هطبلجبت دس ًْبدّبی هختلف اجشایی ،لضبیی ٍ ،...
ووه دس طشح یب دربؼ اص پشًٍذُّبی لضبیی ،ووه ثِ ًگبسش ٍغیتًبهِ

اسىبى(خبًِ

اسىبى ثشاسبس وشاهت ،ؾذم جَاص اًتمبل اججبسی ،توْیذ ضشایط ثشای اًجبم هٌبسه هزّجی ،حفع حشین خػَغی (رضب

سبلوٌذاى)

ٍ هحیطً ،بهِّب ٍ استجبطبت) ،اهىبى ثشلشاسی سٍاثط صًبضَیی
رشاّن سبختي هطبغل هتٌبست ثب سبلوٌذاى ،تمَیت اهٌیت ضغلی ٍ وبّص لذست وبسرشهب دس اخشاج ثش اثش سي ٍ سبل،

10

اضتغبل

11

آهَصش

آهَصش ثِغَست اختیبسی ،آهَصش ضغلی هتٌبست پیشاهَى هطبغل هٌبست سبلخَسدگبى ،تأسیس داًطگبُ سبلوٌذاى

12

هشاوض دسهبًی

حفع اطالؾبت پضضىی ،اطالؼدّی اص ؾَالت احتوبلی پزیشش یب سد دسهبى پضضىی

13

حمَق

هؿبف وشدى سبلوٌذ اص وبس دس ضشایط هضش ،هٌؿطفسبصی سبؾبت حضَس سبلوٌذ

هػشف

وٌٌذُ

14

هحیط ضْشی

15

اهَس لضبیی

16

دٍلت

17

اهَس تفشیحی

تَلیذ هَاد غزایی ٍ سبخت هحػَالت خبًگی ٍ تجْیضات هطبثك سالهت ٍ آسیتپزیشی سبلوٌذاى ،توْیذ ٍ تشٍیج
ضیَُّبی آسبى خشیذ ٍ رشٍش ثشای سبلوٌذاى
تؿییي هحذٍدُ پبییيتشی اص سشؾت ثشای ؾجَس ٍ هشٍس ٍسبیل ًملیِ هَتَسی ،ثبصسبصی ثبرتّبی رشسَدُ ثشاسبس
هالنّبی ضْش دٍستداس سبلوٌذ
تىلیف دادستبى ثِ غذٍس الذام رَسی ،اهىبى طشح دؾَا ثِ طشریت اص سبلوٌذ ،حوبیت ٍیژُ اص سبلوٌذاى ،لحبظ وَْلت
سي دس رشایٌذ دادسسی ،هؿبضذت لضبیی (هطبٍسُ اهَس حمَلیً ،گبسش ًبهِ ثشای همبهبت ٍ ًوبیٌذگبى هجلس ٍ ،)...
حوبیت اص سبلوٌذاى داسای آلضایوش ٍ ؾمتهبًذُ رٌّی ،ثبصًگشی ٍ اغالح لَاًیي هشتجط ثب ًػت لیّن ،اهیيً ،بغش ٍ
تأهیي داسٍّب ٍ تجْیضات هَسد ًیبص سبلوٌذاى ٍ دٍساًذیطی دس ایي صهیًٌِ ،گبُ ٍیژُ ثِ اثؿبد دیٌی ٍ هؿٌَی صًذگی
سبلوٌذاى
حوبیت اص اغَل دیٌیٍ ،یژگیّبی لَهی ٍ صثبى هبدسی سبلوٌذاى ،توْیذ دٍسُّبی آهَصش هشالجبى (هٌطَس سبلوٌذی)
اتخبر الذاهبت الصم ثشای ثبالثشدى هتَسط سي ثشٍص هطىالت سبلوٌذی
تخفیف استفبدُ اص هشاوض رشٌّگی (وتبثخبًِ ،رشٌّگسشا ،سیٌوب ٍ  ٍ )...اهىبًبت سربّی ٍ البهتی (ّتلّب ،هسبرشتخبًِّب)

9

هؿبریت سشثبصی رشصًذاى (پسش) داسای ٍالذیي سبلوٌذ ًبتَاى ،تَجِ ٍیژُ ثِ سبلوٌذاى ثیخبًوبى ،خیبثبىگشد ٍ هؿتبد
18

سبیش هَاسد

17

ًػبست

تَجِ ٍیژُ ثِ هْبجشاى سبلوٌذ ،هؿبریت هبلیبت هحل هسىًَی سبلوٌذ ًیبصهٌذ ،ایجبد سبصٍوبسّبی اًتمبل تجبسة
تَجِ ٍیژُ ثِ هػبدیك سَء سرتبس ًسجت ثِ سبلوٌذاى
توْیذ همبم یب ًْبد ًػبستوٌٌذُ ثش حسي اجشای ایي لبًَى (نهاد مرجع)
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