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 :مقدمه

 منظوربهدولت  "چنین آمده است: مذکور مادهدر است چنانکه  ایجادشدهقانون اساسی کشور  58کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بر مبنای ماده 

 1".کندمی تأسیسحقوق بشر افغانستان را نظارت از رعایت از حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل 

 هایبرنامهتا  سازدمیآمده است که کمیسیون را مکلف  مواردکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  هایصالحیتقانون تشکیل و  21هم چنان در ماده  

خویش  اتژیکاسترغانستان دارای برنامه عمل و برنامه داشته باشد. به همین اساس کمیسیون مستقل حقوق بشر اف مختلف مای درزمینهنظارتی خویش را  

ا وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت ت سازدمیکه  در برنامه عمل ساالنه بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را مکلف  هست

جام مصاحبه را با ان آنبیس طراحی نموده و همکاران مشخصی را با همکاری بخش محترم دیتا  ه نظارتیفورممنظم نظارت نموده و بدین منظور  صورتبه

 هایدریافتشده و  وتحلیلتجزیه SPSSاین دیتا بیس در برنامه  بعداًو  نمایندمیخانه پری نموده و ثبت دیتا بس  شانخانوادهاز اشخاص دارای معلولیت و 

مشخص برای بیرون رفت از مشکالت  هاپیشنهادو  حلراهو  شدهگرفتهرسی به برمعلولیت عرصهو مصاحبه با مسئولین دولتی و کارشناسان نظارتی ما 

 . گرددمیدریافتی به دولت پیشنهاد 

از اثر دوام جنگ و ناامنی فزونی دارد و  متأسفانهکه این رقم  2،دهندمیتشکیل شدید نفوس  کشور را اشخاص دارای معلولیت  %2.7طوری که میدانیم  

ر زیرا اشخاص دارای معلولیت ب. گیرنددستاشخاص دارای معلولیت را روی  بخشیتوانحکومت تدابیری برای حمایت و  که دولت و شودمیباعث 

و  هامینهزمستفید شوند باید   شانبشریو برای اینکه از تمامی حقوق  هستخاص نیز  هایحمایتقانونی عام نیازمند یک سلسله  هایحمایتعالوه 

 مثالً دارند  مختلف هاینیازمندیمختلف  هایمعلولیتباشد. زیرا اشخاص دارای  دسترسقابل برایشان چیزهمهآماده شود و  نبرایشامناسب  هایفرصت

شند که بر مبنای با داشتهمی مختلفو ضروریات  هانیازمندیدیگر  هایمعلولیک معلول بینایی و یا شنوایی و یا معلول ذهنی و  با فیزیکییک معلول 

 را تهیه و تدارک نمایند. آن هادولتاسی و سایر قوانین باید قانون اس

اساسی  نقانومادهدولت را در قبال اشخاص دارای معلولیت مشخص کرده است و بر مبنای همین  مکلفتقانون اساسی افغانستان در ماده پنجاه سوم   

متیازات اشخاص دارای معلولیت را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت . این یک قانون  بنام قانون حقوق و ا 1388دولت افغانستان در سال  "0000"کشور

اد امتیاز تعدیک  اندگردیدهامتیاز مادی برای اشخاص دارای معلولیت که مستقیم از اثر جنگ دچار معلولیت  بردادنماده بوده و عالوه  40قانون دارای 

  گرفته است.در نظر برای اشخاص دارای معلولیت  و حقوق دیگری را نیز 

ا خود ر نافذ هالحاق نموده که مطابق این کنوانسیون باید دولت تمام قوانین  2012دولت هم چنان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال  

با تشکیل  1395. البته در سال ایجاد نمایند درانالزم به نفع اشخاص دارای معلولیت را  تغییراتبازنگری نموده  و  سیون مرور واندر روشنایی این کنو

تعدیالت الزم در قانون حقوق و امتیازات  ایجادمعلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برای  یک کمیته کاری از طرف معینت شهدا و

 ن حقوق اشخاص دارای معلولیتایجاد گردید که قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در مطابقت با کنوانسیواشخاص دارای معلولیت 

با  نمورد تعدیل قرار گرفته و کته گوری های مختلف اشخاص دارای معلولیت به صورت همسان از همه امتیازات از جمله امتیاز مادی به صورت همسا

 اشخاص دارای معلولیت دیگر برخوردار گردند.

در موارد مهم از که مطابق سوالنامه   والیت کشور بوده اند 27صاحبه شده از اشخاص م ،است 1395و  1394 های  سال دربرگیرندهاین گزارش که  

 ررسیبهدف از تهیه و نشر گزارش پاسخ ارایه کرده اند.حق تعلیم، حق صحت، حق اشتغال،حقوق سیاسی،حق مسکن و غیره  ازجمله شانبشریحقوق 

 .است هاآنای معلولیت و اتخاذ تدابیر عمل برای حل مشکالت موجود مراجع مسئول به وضعیت اشخاص دار توجهجلبوضعیت،انعکاس وضعیت و 

 شانبشریدسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق  ٔ  درزمینهمخصوص  هایقورمهو خانه پری  داردوامگزارش : این گزارش محصول نظارت  اهمیت

 .گرددمی ارائهتحقیقی  -به شکل یک گزارش نظارتیبوده و 

 

                                                            
 قانون اساسی افغانستان  - 1

 (NDSAه توسط هندیکپ انتر نشنل انجام شده است)سروی ملی معلولیت ک - 2



 لوماتمع آوریجمعروش 

  ولتی و د نهادهایبیس دفتر مرکزی و مصاحبه با  دانانظارتی دفاتر ساحوی و والیتی،  هایمأموریتمنابع معلوماتی) معلومات حاصله از

 اشخاص اهل نظر(.

  (هامصاحبه هاپرسشنامهچگونگی دریافت معلومات )...و 

ت هاو وظایف خود که در ماده بیست و یک و ماده بیست و پنج امده است، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت مطابق قانون تشکیل،صالحی

خاص شعالوه بر اجرای برنامه های دیگر که پالن استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر امد است برای نظارت از وضعیت حقوق بشری ا

مختلف اشخاص دارای معلولیت در والیات که امریت بخش حمایت از حقوق  دارای معلولیت یک فورمه را ترتیب نموده و در آن با کته گوری های

جمله  ازاشخاص دارای معلولیت وجود دارند،مصاحبه انجام داده و الزم به تذکر است که در این سوالنامه عالوه بر کلیات در مورد حقوق اساسی شان 

، حق سیاسی و حق مسکن و بعضی موارد دیگر در زیر مجموعه این بحث ها حق تعلیم و تربیه)آموزش(، حق دسترسی به صحت، حق اشتغال به کار

تجزیه و تحلیل گردیده و نتیجه ان بدسترس   SPSSگنجانیده شده است که با خانه پری این فورمه ها و دیتا انتری آن این معلومات جمع آوری و در برنامه 

 قرار داده می شود. نهاد های سکتوری برای رسیدگی به یافته ها و مشکالت انها

  

 دیاگرام اول 

ه دآنچه در دیاگرام باال دیده میشوداین مضاحبه ها توسط امرین بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفاتر ساحوی و والیتی انجام ش

 است.

 تلف قرار داشته بودند و با اطفالنفر از اشخاص دارای معلولیت مصاحبه صورت گرفته است که در سنین مخ 944در این تحقیق با تذکر: 

الی شخص  وسالهدمصاحبه صورت گرفته است. که در این مصاحبه از طفل  ینشانوالدبا یکی از  توانستندینمخورد سن که صحبت کرده 

 ساله شامل مصاحبه گردیده است. 90

نفر از طبقه ذکور مصاحبه شده است و متباقی   704است طوری که در این مصاحبه به تعداد  شدهگرفتهدر نظر  هاشوندهمصاحبهجنسیت  

 . شدندیم اناثشامل طبقه 

 حالت مدنی اشخاص مصاحبه شده 

ها  نفران 20بیوه بوده و  هاآننفر  12ها را اشخاص مجرد و  نفران 451و  دهندیمتشکیل  متأهلنفر از این جمع را اشخاص  459به تعداد  

 طالق شده بودند . نفران 2و صرف قرار داشته بودند  نامزدیدر دوره 

141, بدخشان

18, بامیان

232, هرات

16, کابل
90, کندهار

74, کندز

241, مزار

132, ننگرهار

دفاتری که فورمه ها را خانه پری نموده اند



 

 
 دیاگرام دوم

 درجه تحصیل اشخاص مصاحبه شونده

دانستن درجه تحصیل اشخاص دارای معلولیت بسیار مهم بوده زیرا با پیدا نموده درجه تحصیل اشخاص مصاحبه شده ما از دسترسی به حق  

 به خود در یافت کرده ایم در دیاگرام زیر به مشاهده میرسد: آموزش اشخاص دارای معلولیت پی می بریم و آنچه ما از انجام مصاح

 
 دیاگرام سوم

 ده هافیصد مصاحبه ش 55بی سواد بوده که  نفر ان ها 521به تعداد  شده هانفر مصاحبه  944که از  فوق به مشاهده میرسدول آنچه در جد 

شان جواب الزم  رنف 32و به تعداد لف مصروف تعلیم و تحصیل بوده در مقاطع مخت نفر انها 423را تشکیل می دهد و در حالی که به تعداد

 25نفر آن شامل دوره لیسه و  51نفر آن شامل دوره متوسطه و  77نفر شامل دروس ابتدایی بود و  200به تعداد نداده اند لذا در این صورت 

نفر شامل شامل دوره  10نفر بوده و صرف  28ار دارند نفر نیز فارغ از صنف دوازدهم بوده است و کسانی که در دوره فوق بکلوریا قر

در بین اشخاص دارای  سوادیببیانگر این موضوع بود که تعداد اشخاص هم  1393که این موضوع در گزارش سال لیسانس می باشند.

 %56.1ارش قبلی این رقم به سواد بوده و در گزیباز اشخاص مصاحبه شده  %55.2شود که یمدر این گزارش دیده بیشتر بودند  معلولیت
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درجه تحصیل اشخاص دارای معلولیت مصاحبه شده



بوده  %21.2دهد که شاگردان در دوره ابتدایی یمدهد و این موضوع نشان یمرا نشان  % 1یک پیشرفت  دهندهنشانرسید که این موضوع یم

 ست. فی نیبیشتر شده است، ولی کا اندکردهبود یعنی تعداد شاگردان دارای معلولیت که مکتب مراجعه  %17.7و در گزارش قبلی به 

 : هاشوندهمصاحبهنوع معلولیت  

نوعیت معلولیت،اشخاص دارای معلولیت نیز یک موضوع مهم است زیرا دسترسی هر کته گوری اشخاص دارای معلولیت برای دسترسی  

ر مخصوص دارند و تبه حقوق بشری شان متفاوت است مثال یک نابینا برای دسترسی به حق آموزش نیاز به فراگیری به خط بریل  ، کامپیو

اشخاص دارای معلولیت ناشنوایی ضرورت به آموزش زبان اشاره برای افهام وتفهیم دارند و هم چنین اشخاص دارای معلولیت ذهنی نیازمند 

 برنامه های خاص برای آموزش و غیره حقوق بشری شان می باشند.

نهایت اهمیت دارد و تا زمانی که اماکن عامه از قبیل دسترسی فزیکی به اماکن عامه برای اشخاص دارای معلولیت فیزیکی  

 ارکها باید برای انها قابل دسترس باشد.مکتب،شفاخانه،کلینک و سایر اماکن و تفریحگاها و پ
 نوع معلولیت

 

 یصد یف تعداد  
 

 8.3 78 چندگانه معلولیت
 

 6 57 دماغی معلولیت
 

 68 642 فیزیکی معلولیت
 

 9.3 88 نابینایی
 

 6.1 58 شنوائینا
 

 2.2 21 غیره و
 

Total 944 100 
 

 1جدول شماره 

فیزیکی  هاییتولمعل: اما بیشترین معلولیت را باشندیمنیز مختلف  هاشوندهمصاحبهمعلولیت  تینوعچنانچه در دیاگرام باال دیده می شود  

 متعاقباً در صد را تشکیل داده و  9.3دوم نابینایان است که گیرد و کته گوری  یدربرمدر صد مصاحبه شوند ها را  68که  دهندیمتشکیل 

 هاییتمعلول. دلیل باال بودن استدرصد  6در صد و معلولیت  دماغی نیز  6.1در صد بوده و معلولیت شنوایی  8.3 چندگانه هاییتمعلول

لل متحد .  گزارش دفتر مین پاکی ماستو غیره ، حوادث انتحاری ،حوادث ترافیکی منفجرنشدهاز جنگ، انفجار مهمات  اندعبارتفیزیکی 

 یکشورها هازجمل. افغانستان شوندیماز بین رفته و یا دچار معلولیت  هاینمو  منفجرنشدهمهمات  انفجارتکه ماهانه      نفر از اثر  رساندیم

 را امضا نموده است. هاینماست که کنوانسیون منع 

 



 
  2جدول شماره 

 

است  یانگرانبصعود کرده است و این  %68این رقم به فعلی  در صد بود که در این گزارش  66.4 معلولیت فیزیکی  1393 در گزارش سال  

 فزونی یافته است و اکثریت این اشخاص از اثر جنگ، انفجار مهمات اندشدهگذشته اشخاص که دچار معلولیت فیزیکی  در این دو سال که 

 حوادث ترافیکی دچار معلولیت گردیده است.کنار جاده و  هایینم، منفجرنشده

ر زیاد نیز در کشو اندیناییبکه اشخاص دچار معلولیت  رساندیم، این دهندیمدر صد مصاحبه کنند ها را تشکیل  9.3معلولیت بینایی نیز  

ر دچار نابینایی و یا اختالالت هزار نف چهارصداست حدود  شدهاعالنجهان  یحصآمار که از طرف وزارت صحت عامه و سازمان  مثالًاست 

این افراد  300000ود حد دکترو بنا به گفته یک  یمهست هایشانیازمندینکه مستلزم برنامه برای درمان و سایر  باشندیمبینایی در کشور  

 3است. درمانقابل

 معلولیت مصاحبه شده ها علت و عوامل

از اثر حوادث طبیعی) پولیو،  معلولین مادرزادی  نفران 499وده، طوری که به تعداد نیز مختلف ب ها دهدر مصاحبه ش علت و عوامل معلولیت 

نفر دیگر  24از اثر حوادث ترافیکی و  نفرشان 24دچار معلولیت شده و به تعداد  هاجنگنفر از اثر  397اند و به تعداد یدهگردو...( معلول 

 .اندنگفتهشان چیزی  یتمعلولدر مورد عامل 

                                                            

 3 -  139مهر  24 - 2016اکتبر  15نصیر بهزاد بی بی سی افغانستان، هزار نابینا در افغانستان چگونه است؟ 400وضعیت 
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همعلولیت چندگان معلولیت دماغی کیمعلولیت فیزی نابینایي ناشنوائی و غیره

نوع معلولیت مصاحبه شده ها



 
 سوم دیاگرام

 تعداد اعضای دارای معلولیت در خانواده های مصاحبه شده

انجام شده است در هر پنج خانوار یک نفر دارای معلولیت  2005قرار سروی ملی معلولیت که توسط موسسه هندیکپ انترنشنل در سال 

 از یک نفر هم بوده است.است. گزارش نظارتی ما میرساند که تعداد اشخاص دارای معلولیت در بعضی خانواده ها بیشتر 

 تعداد اعضای معلول در خانه
 

 یصد یف تعداد تعداد شخص معلول 
 

0 194 21.7 
 

1 625 66.2 
 

2 82 8.7 
 

3 24 2.5 
 

4 6 0.6 
 

6 2 0.2 
 

 100 944 مجموع
 

  3جدول شماره 

نفر  82نفر معلول در خانواده شان خبر داده اند ولی  از مصاحبه شونده ها از داشتن یک 625طوری که در جدول باال دیده میشود به تعداد 

فی صد کل مصاحبه شونده ها را تشکیل می دهد  8.7نفر از اعضای دیگر خانواده شان نیز دارای معلولیت بوده که  2دیگر شان گفته اند که 

نفر شخص دارای معلولیت  4نفر از داشتن  6نفر اشخاص دارای معلولیت را در خانواده شان تذکر داده اند و  3نفر دیگر موجودیت  24و 

 عضو دیگر خانواده شان دارای معلولیت اند. 6نفر دیگر گفته اند که به شمول خود شان  2در خانواده و صرف 

 داشتن تذکره تابعیت  

ملت  ه است که،قانون اساسی افغانستان در ماده چهارم خود چنین آوردبرای هر شهروند الزمی می باشد تابعیتداشتن تذکره  

در مورد تابعیت  . ماده پانزده اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز4افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشد

                                                            
 هجری شمسی،از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 1382دلو  1مصوب   Tقانون اساسی افغانستان - 4

, حادثه ترافیکي
24

معلولیت ناشی از 
,  معلولیت های طبیعی397, جنگ

499

علت آن ذکر 
24, نگردیده است

علت معلولیت در مصاحبه شونده ها

حادثه ترافیکي

معلولیت ناشی از جنگ

معلولیت های طبیعی

علت آن ذکر نگردیده است



یت عهیچ کس را نمی توان از خود سرانه از تابعیت خودیا از حق تغییرتاب -2هر کس حق داردکه دارای تابعیت باشد. -1" است:اشخاص امده 

 5محروم کرد.

ماده  3در مورد تابعیت در بند  جریده رسمی وزارت عدلیه چاپ گردیده است1393/9/10مورخ 5379که در شماره  قانون ثبت احوال نفوس 

سوم  چنین صراحت دارد؛تذکره تابعیت: سند رسمی است که به منظور تثبیت هویت ملی تبعه کشور به شکل مطبوع)پولی کاربونیت( مطابق 

 6کام این قانون چاپ و توزیع می گردد.اح

برای دستیابی به حقوق بشری اشخاص بسیار ضروری و مهم می باشد     از طرف دیگر داشتن تذکره هویت عالوه بر تثبیت هویت شخص

 مثال در مورد حق تعلیم،حق سیاسی، حق مسکن وغیره.

اشخاص دارای معلولیت باید تذکره هویت داشته باشند.  یمتیازات قانونو استفاده از حقوق و ا برای ثبت و راجستر اشخاص دارای معلولیت

بر داده خولی تا جایی که در این گزارش نظارتی بدست می اید بیانگر آن است که بیشترین اشخاص مصاحبه شونده از نداشتن تذکره 

اند و  هنفر است از نداشتن تذکره گفت 716شترین شان از نفر ان ها از داشتن تذکره گفته اند و بی 208نفر تنها  944طوری که از مجموع .اند

 نفر جواب نداده اند.  20صرف 

داشتن تذکره برای دستیابی به حقوق بشری همه به خصوص اشخاص دارای معلولیت ضروری است و باید والدین و خود اشخاص دارای 

ند. هم چنین قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در ماده معلولیت به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و تذکره دریافت نمای

هژدهم آن در مورد اطالع والدت طفل معلول وزارت صحت عامه و سایر موسسات خصوصی عرصه خدمات صحی را موظف به اطالع 

 7کتبا صورت گیرد. طفل دارای معلولیت به وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین می نماید و این کار بایدرسانی 

 از اینکه احتمال معلول شدن در تمام سنین متصور است بناء باید اطالع این موضوع به تنها به والدت طفل منوط نشود بلکه به مجرد که کسی 

ن اطالع ولیبه هر علتی دچار معلولیت شد باید مراکز صحی دولتی و غیر دولتی موضوع را به وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معل

  دهند.

 داشتن تذکره تابعیت
 

 یصد یف تعداد  
 

 2.1 20 جوابیب
 

 22 208 بلی
 

 75.8 716 ریخه ن
 

 100 944 مجموع
 

 4جدول شماره 

 

                                                            
هجری  1394میالدی مجمع عومی ملل متحد، چاپ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،اسد  1948دسامبر  10میه جهانی حقوق بشر،مصوب اعال - 5

 شمسی،مجموعه اعالمیه های حقوق بشری.

 جریده رسمی وزارت عدلیه .1393/9/10مورخ 5379بند سوم  قانون ثبت احوال نفوس که در شماره  - 6

 و امتیازات اشخاص دارای معلولیت مصوب  قانون حقوق - 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیاگرام چهارم 

 دارای تذکره  کهیاعده  آنسه دارای تذکره تابعیت بوده که به مقای شوندهمصاحبهاشخاص  %22که تعداد  شودیمدر این گزارش دیده 

این تحقیق تا هنوز تذکره تابعیت ندارند. این موضوع  کنندهمصاحبهاشخاص  %75.8تابعیت نیستند یک تفاوت چشمگیری وجود دارد که 

الزم و  به حقوق بشری و شهروندی داشتن تذکره یا سند هویت برای همه شهروندان کشور یابیدستزیاد قابل نگرانی است زیرا برای 

 .استضروری 

 وسایل کمکی که اشخاص دارای معلولیت از آن استفاده می نمایند قرار ذیل می باشد:

 23ه در مادکه  بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای معلولیت است،اشخاص دارای معلولیت همانا مسئله  یکی از موضوعات مهم برای  

وزارت کار امور اجتماعی شهدا  -1"می خوانیم که:مورد ایجاد مراکز بازتوانی چنین  درقانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت 

و معلولین به همکاری وزارت های صحت عامه و انکشاف شهری و شاروالی ها و ریاست کمیته المپیک،مراکز بازتوانی معلولین را در مرکز 

 .8"و والیات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس و تجهیز می نماید

دولت های عضو، موجودیت دانش و استفاده از وسایل  "کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز آمده است که  26در بند سوم ماده  

و فناوری هی امدادی، طراحی گردیده برای اشخاص دارای معلولیت را همان گونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردد،ارتقا 

 9بخشند.

ی اند که دولت مطابق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای اص دارای معلولیت بنا به نوع معلولیت شان نیازمند وسایل کمکبناء اشخ 

 معلولیت و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مکلف به تهیه و تدارک آن می باشد.

نفر ان از وسایل کمکی قرار ذیل  440فر صرف به تعداد ( ن 944از مجموع اشخاص مصاحبه شده )در این گزارش هم دیده می شود که   

در قدم نخست عصا است و در قدم دوم اندام های مصنوعی از قبیل دست مصنوعی و پای مصنوعی است و در قدم سومی استفاده می نمایند؛

ه آخری نا را رهنمایی می نمایند و در درجویلچیر یا بایسکیل عرابه دار است  البته دستیار نیز در ردیف چهارم است که معموال اشخاص نابی

 واکر فرم قرار دارد.

                                                            
 وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان 1037و نشر در جریده شماره  28/09/1388قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت مصوب  - 8

 قل حقوق بشر افغانستانمجمع عمومی ملل متحد،نشر کمیسیون مست 2006دسامبر  13کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب  - 9

0%
بی جواب

2% بلی
22%

نه خیر
76%

داشتن تذکره اشخاص مصاحبه شده



   

 فیصدی تعداد از چه وسایل کمکی استفاده می کنید؟

 53.9 237 عصا

 28.2 124 اندامهای مصنوعی

 13.0 57 ویلچیر

 3.0 13 دستیار

 2.0 9 واکر فورم

 100.0 440 مجموع

  5جدول شماره 

 

 مکی برای بازتوانی اشخاص دارای معلولیتنمونه های از وسایل ک



 

 6جدول شماره 

نفر  124و  کنندیماز عصا استفاده  دهدیمرا تشکیل  هاشوندهمصاحبهفی صد   53.9نفر و  283به تعداد که  شوندهمصاحبهبیشترین اشخاص 

به و به همین ترتیب فی صد  13.0که   یلچرواز  نفر 59اد به تعدمصنوعی  و  یهاانداماز  دهدیمرا تشکیل  هاشوندهمصاحبهدر صد 28.2که 

 .کردندیماستفاده فرم  وا کر نفر شان از 9به تعداد  ( ونمایدیماز دستیار ) فردی که یک نابینا را همراهی  13تعداد 
 اند.دریافت نموده های ذیل  این وسایل را از ارگان 

 

 

 
  5دیاگرام 

سرخ جهانی  از صلیب اندعبارت دهندینمقرار  دسترسشانبه کمکی را برای اشخاص دارای معلولیت تهیه و  که وسایل یمؤسساتو  هاسازمان

، مرکز معالجوی جسمانی معلولین، کمیته سویدن برای افغانستان ،بنیاد بیات و موسسه انکشاف و توانایی است. طوری که در آمار دیده 
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عصا اندام های مصنوعی ویلجیر دستیار یا همراه واکر فرم

نوعیت وسایل کمکی

تعداد Series 2

180, صلیب سرخ

مرکز معالجوی 
 ,PRCجسمانی معلولین 

58
33, کمیته سویدن

بنیاد 
3, بیات

موسسه انکشاف و 
3, توانایی

163, شخصی

موسسات که وسایل کمکی 

را برای اشخاص دارای معلولیت تهیه می نمایند



فت مرکز ه. این دفتر در استصلیب سرخ جهانی ازم مورد ضرورت اشخاص دارای معلولیت لو کنندهیهتهو  کنندهکمکبیشترین  شودیم

 سال در نقاط مختلف افغانستان فعالیت های صحی و حقوق بشری دارند. 30داردو بیشتر از افغانستان مختلف  ت اوالی خدمات ارتوپدیک در

هندیکپ  که مربوط دفتراشخاص دارای معلولیت در این تحقیق بوده  یبازتونبرای  مؤسساتمرکز معالجوی جسمانی معلولین در رده دوم  

برای بازتوانی)  والیت کشور عرضه خدمات 13و در  دفتردارندوالیت افغانستان 15کمیته سویدن برای افغانستان که در  انتر نشنل می باشد.

 در رده سوم قرار دارد. رند،تهیه اعضای مصنوعی، تهیه ویلچر،عصا و واکر فرم( ،اموزش و خدمات صحی را دا

 

 اشخاص دارای معلولیت و حق ازدواج

نجاه و ماده پ مسجل شده است و قانون اساسی در  المللیبینحقوق بشری برای همه است و این حق در اسناد ملی و  ی ازیک عنوانبهازدواج 

سالمت  تأمین منظوربهدولت قرار دارد. دولت  یتموردحماو  دهدمیخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل  "چهارم چنین آمده است:

طفل و مادر، تربیت اطفال  برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ  باألخصجسمی و روحی خانواده، 

 10 ".کندمی

ور سن ، که ذکگرددمیاهلیت ازدواج وقتی تکمیل  "خود در مورد اهلیت ازدواج چنین صراحت دارد: تادمقانون مدنی افغانستان در ماده هف

 11"سن شانزده را تکمیل کرده باشد. اناثو  18

خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و  "در ماده شانزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است که : 

 12.شود مندبهرهدولت 

الف: خانواده پایه و ساختار جامعه است و ازدواج اساس " که: خوانیممیمی حقوق بشر)قاهره( آمده است نیز در ماده پنجم اعالمیه اسال 

یری از این حق جلوگ تواندنمینژاد، رنگ یا قومیت باشد،  پایه برکه  قیدوبندی هیچحق ازدواج دارند و  وزنان. بنا مردان استایجاد آن 

 نماید.

 13آسان و از خانواده و سعادت آن حمایت نماید. را آن هایراهازدواج برداشته و  راه سروانع را از م اندموظفب: جامعه و دولت 

عضو ، برای رفع  یهادولت _1"چنین آمده است: به خانه و خانواده مورداحترامکنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در  23 در ماده  

  سایرینبا  و روابط مربوطه بر مبنای برابر والدین وظایفموارد مرتبط با ازدواج، خانواده،  در تمامی معلولیتنسبت به اشخاص دارای  تبعیض

 : کهنیا تضمین منظوربه،  ندینمایمثر و مناسبی اتخاذ ؤم تدابیر

و  کامل ترضایجهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای  ،انددهیرسکه به سن ازدواج  را معلولیتحقوق تمامی اشخاص دارای  الف(

 .شناسندیم رسمیته همسران متقاضی ب آزادانه

و  هاآندر مورد تعداد و فواصل تولد کودکان  مسئوالنهآزادانه و  طوربه  تصمیمجهت اتخاذ  ،معلولیتحقوق اشخاص دارای  ب(

ضروری جهت  وسایلو  شدهشناخته رسمیته تشکیل خانواده و باروری ب ،، آموزش باسنبرخورداری از دسترسی به اطالعات متناسب 

 .گرددیم تأمین مذکوراعمال حقوق 

 14.ندینمایمکودکان ، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ  ازجمله،  معلولیتاشخاص دارای  ج(

                                                            
 ،نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1382قانون اساسی افغانستان،مصوب سال  - 10

 20قانون مدنی افغانستان،مبحث ششم،ازدواج صفحه  - 11

 .میالدی،مجمع عمومی ملل متحد،چاپ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1948دسامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشرمصوب  - 12

 ،مجموعه اعالمیه های حقوق بشری1394قمری،چاپ کمیسیون مستق حقوق بشر افغانستان،اسد  1411محم  12اعالمیه اسالمی حقوق بشر، مصوب  - 13

 میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد،چاپ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 2006دسامبر 13کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت،مصوب  - 14



ازدواج  مورد حق، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز هر نوع تبعیض را در شودمیچنانچه از متن این ماده کنوانسیون فهمیده 

و  نمایدمیاشخاص دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده است منع قرار داده و از تشکیل خانواده برای اشخاص دارای معلولیت حمایت 

یز ، آموزش و تشکیل خانواده را نباسنو برخورداری از دسترسی به اطالعات متناسب حتی در مورد صحت باروری و داشتن تعداد اطفال 

 .نمایدمیای اشخاص دارای معلولیت به رسمیت شناخته و وسایل ضرورت را جهت رسیدن به حقوق مذکور را فراهم بر

قوق مدنی و ح المللیبین،ماده دهم کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ،ماده بیست و سوم کنوانسیون  عالوه بر آنچه ذکر شد 

از این  را مکلف به حمایت هایدولتو  شناسدمیبه رسمیت  اندرسیدهکه به سن ازدواج  وزنانان سیاسی نیز حق تشکیل خانواده برای مرد

 15.داندمیحق 

 یصد یف تعداد اشخاص مصاحبه شده ازدواجتاندلیل عدم 

 54.7 82 جانب مقابل رشیپذعدم 

 12.7 19 نفقه برای مصارف زندگی نیتأمعدم 

 32.0 48 فقر

 0.7 1 ناتوانی جنسی

 100.0 150 جموعم

  7جدول شماره  

 

 451داد به تعداد نفر را تشکیل می 944ها که مجموعاًشوندهایم که از مجموع مصاحبهطوری که در این گزارش تحقیق نظارتی ما دریافته

نفر در مورد دلیل  150صرف اند بوده و داد که تعدادشان به علت اینکه به سن قانونی ازدواج نرسیدهها را افراد مجرد تشکیل مینفر آن

نفر عدم پذیرش جانب مقابل را مانع  48دهد و صد را تشکل می فی 54.7نفر که  82اند که قرار ذیل است: عدم ازدواجشان جواب داده

تشکیل  دهنده راصد افراد پاسخ فی 32.0نفر عامل عدم ازدواجشان را فقر و تنگدستی عنوان کرده که  48اند و ازدواجشان ذکر کرده

شود را عامل عدم ازدواجشان ذکر نفر هم عدم تأمین نفقه برای مصارف زندگی را که بازهم مربوط به فقر اقتصادی می 19دهند و می

 اند.دهد و صرف یک نفر ناتوانی جنسی را عامل عدم ازدواجشان ذکر نمودهدهندگان را تشکیل میصد پاسخ فی 2کرده است که 
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 قصه یکم 

 

فرزند میباشم . لیسانس خود را از  5سال سن دارم . ازدواج کرده ام و دارای  38اسم من عبدلرحیم سیفی است .از والیت هرات میباشم و 

وژی گرفته ام و فعال در یکی از مکاتب شهر هرات ) مکتب متوسطه اخوان ( به حیث معلم ایفای وظیفه می نمایم. همچنین به رشته بیول

عنوان معاون مجمع ملی معلولین والیت هرات و نیز عضو کمیسیون تثبیت حقوق شهدا و معلولین هرات نیز به شکل رضاکار وظیفه دارم 

 ..معلولیتم پولیو پای چپ است 

فیصدی از  3در مورد مشکالت معلولین باید بگویم با اینکه در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در مورد به کار گماری 

اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی صحبت شده ، اما متاسفانه تا به حال در ادارات دولتی هیچ معلولی استخدام نگردیده و در خود 

نفر ( شامل وظیفه هستند . و بهانه تمام ریاستهای  2یا  1امور اجتماعی شهدا و معلولین و الیت هرات تعداد بسیار اندکی ) ریاست کار و 

سال سن دارم . ازدواج کرده ام و دارای  38دولتی این است که معلولین توانمندی اسم من عبدلرحیم سیفی است .از والیت هرات میباشم و 

سانس خود را از رشته بیولوژی گرفته ام و فعال در یکی از مکتب شهر هرات ) مکتب متوسطه اخوان ( به حیث معلم فرزند میباشم . لی 5

ایفای وظیفه میکنم . همچنین به عنوان معاون مجمع ملی معلولین و الیت هرات و نیز عضو کمیسیون تثبیت حقوق شهدا و معلولین هرات 

 لیتم پولیو پای چپ است .نیز به شکل رضاکار وظیفه دارم .معلو

فیصدی از  3در مورد مشکالت معلولین باید بگویم با اینکه در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در مورد به کار گماری 

در خود  و اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی صحبت شده ، اما متاسفانه تا به حال در ادارات دولتی هیچ معلولی استخدام نگردیده

نفر ( شامل وظیفه هستند . و بهانه تمام ریاستهای  2یا  1ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و الیت هرات تعداد بسیار اندکی ) 

 دولتی این است که معلولین توانمندی ندارند . در حالی که به هیچ وجه چنین نیست . 

ترسی به صحت برای معلولین بسیار کم است و اکثر شفاخانه های خصوصی  و معاینه همچنین در بخش صحت نیز باید بگویم میزان دس 

خانه داکتر صاحبان برای معلولین قابل دسترس نیست و خوب است که دولت در زمینه توجه بیشتری کند.چرا که معلولین نیز قشر عظیمی 

دولت قرار گیرند. از عصا استفاده میکنم و با این و سلیه کمکی از جامعه ما را تشکیل داده و باید به عنوان جامعه بشری مورد حمایت 

 توانسته ام مشکالت زیاد خود را حل نموده و فردی توانمند باشم.

 به امید روزیکه جامعه عاری از مشکالت معلولین داشته باشیم



 اشخاص دارای معلولیت حق کار و اشتغال

و  در ماده چهل ازجملهاست.  شدهشناخته تی نیز به رسمیالمللنیبیکی از حقوق اساسی بشر است و این حق در اسناد ملی و کار حق 

کار حق هر افغان است.تعیین ساعات کار ، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر  "که : میخوانیم 1382هشتم قانون اساسی کشور مصوب 

 16 ".است. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد گرددیمو سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم 

 میخوانیماست در این ماده  شدهنیتضمهم چنان در ماده بیست و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت این حق به شکل  

مطابق احکام  هاآناضای خود صورت تق را درتخدام اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط سه درصد سهمیه اس حداقل حکومت "که:

 17".ردیگیمدولتی در نظر  وادارات هاوزارتقانون، در 

ماده ششم میثاق جهانی حقوق طوری که در  شناسدیمحقوق بشر نیز این حق را برای همه افراد جامعه به رسمیت  یالمللنیباسناد    

 شدهارهاشمحیط مصون کاری   اصتخا از شرایط مناسب و عادالنه کار،  یمندبهرهدر مورد تنظیم این حق و فرهنگی  اجتماعی واقتصادی، 

 دینمایمفرصت و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول  برداشتندول عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس مبنی  "است که :

 18"و اقدامات مقتضی را برای حفظ این حق معمول خواهد داشت. شناسدیمامرار حیات نموده، به رسمیت 

  است :: آمدهدر مورد کار و استخدام چنین  27نیز در ماده کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت  

این شامل حق  و ؛شناسندیم تیبه رسمعضو، حق اشخاص دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین  یهادولت _1

که برای اشخاص  گرددیمدر بازار کار و محیط کاری  کارکردهاز طریق انتخاب آزادانه یا مقبول  امرارمعاشبرخورداری از فرصت 

از طریق  ازجملهعضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب  یهادولتباشد.  دسترسقابلدارای معلولیت باز، فراگیر و 

 :ازجمله، بخشندیمارتقاء  نموده،صیانت  گردندیمدوران اشتغال دچار معلولیت   درآن دسته از اشخاصی که برای  یگذارقانون

غال، شرایط جذب، استخدام و اشت ازجملهموارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام،  یتمامبهالف( تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه 

 .و ایمنی را ممنوع سازند یضحکاری و شرایط  یاحرفهتداوم اشتغال،  پیشبرد 

د برابر برابر و دستمز یهافرصتب( حقوق اشخاص دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادالنه  شامل 

 تیموردحما محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آالم ازجملهو ایمنی  برابر  یضحبرای کارهای دارای ارزش،  شرایط کاری 

 .قرار دهند

تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با  یحقوق اتحادیه باشندیمپ( اطمینان حاصل گردد که اشخاص دارای معلولیت قادر 

 .سایرین اعمال نمایند

ی ، خدمات کاریابیاحرفهعمومی آشنایی فنی و  یهابرنامهبه  و مستمری ثرؤت( اشخاص دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی م

 .داشته باشند یاحرفههای و آموزش

، کسب، حفظ و افتنیدرهمچنین  ارتقا داده، اشخاص دارای معلولیت را در بازار کار یاحرفههای های شغلی و پیشرفتث( فرصت

 .ندینما یاریآنان را بازگشت به اشتغال 

 .را ارتقاء دهند یشگیپها و  خود عاونیت ی، کارآفــرینی، توسعهیخوداشتغالهای مربوط به ج( فرصت

 .معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند یچ( اشخاص دارا

رندهیدربرگ تواندیممناسب که  یهااستیس یریکارگبهح( استخدام اشخاص دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و 

 .ر گردد ارتقاء دهنداقدامی ترجیحی ، تشویقی و سایر تدابی یهابرنامه ی
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 .گرددیمخ( اطمینان حاصل گردد در مورد اشخاص دارای معلولیت،  انطباق منطقی در محیط کاری ارائه 

 ی اشخاص دارای معلولیت را در بازار کار آزاد ارتقا دهند.کسب تجربهد( 

 .شخاص دارای معلولیت، ارتقاء بخشندبازگشت به کار را برای ا یهابرنامهو تخصصی، ابقاء شغل و  یاحرفه یبخشتوانذ( 

و بر مبنای برابر با سایرین  شوندینمگی گمارده ،  اشخاص دارای معلولیت به بردگی و بندندینمایمعضو اطمینان حاصل  یهادولت _2

 19.گردندیمواقع  تیموردحماو اکراه  اجباربهکار  در برابر

شایسته / مناسب و رشد اقتصادی: ترویج / ارتقای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر،  هدف هشتم: کاردر اهداف توسعه پایدار نیز در   

 کامل اشتغال به دستیابی ،2030 سال تا "آن چنین آمده است که : 8.5اشتغال کامل و بهره ور و مناسب / شایسته برای همه، در شاخص 

  .20"برابر کار برای برابر دستمزد و معلولیت دارای اشخاص و نجوانا برای جمله از مردان، و زنان همه برای مناسب کار و پربار و

ل ابناء با استناد به قوانین داخلی و استندرد های بین المللی و اخیرا اهداف توسعه پایدار باید دولت های تدابیر مشخصی را در مورد اشتغ 

 ها در نظر بگیرد.زایی برای اشخاص دارای معلولیت با درنظر داشت معلولیت و توانمندی های ان

 

 که مشغولیت ندارند انددادهنفر جواب منفی  751 نفر اشخاص مصاحبه شده به تعداد 944دیاگرام زیر دیده می شود از جمله  درآنچه  

دارای کار و وظیفه  دهندیمرا تشکیل  %20.4 نفر که رقم 193صرف به تعداد و  دهندیمرا تشکیل  شوندهمصاحبهاشخاص  % 79.5

تعداد اشخاص شاغل در بین اشخاص دارای  بازهمرا در نظر بگریم  اندلیتحصعده کسانی که مشغول تعلیم و  آنکه اگر  اشندبیم

اشخاص  وصخصبهاست زیرا داشتن شغل مناسب حق همه اتباع کشور و  کنندهنگرانکه این نیز یک موضوع  استمعلولیت بسیار کم 

 . استدارای معلولیت  
  اص دارای معلولیتحق اشتغال اشخ

 

 یصد یف تعداد  
 

 79.5 751 رینخ
 

   20.4 193 بلی

 100 944 مجموع
 

 8جدول شماره  

 ظ
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 6دیاگرام  

 نوعیت شغل اشخاص دارای معلولیت مصاحبه شده 

 : مینیبیممتفاوت است طوری که در جدول پائین  کارشاننوعیت  بازهم باشندیمنفر که  مشغول به کار  193از  

 یصد یف تعداد در کجا؟ دیکنیاگر کار م

 8.8 17 دولتی یهاارگان

 7.3 14 یردولتیهای غارگان

 83.9 162 شغل آزاد

 100.0 193 مجموع
   

 

 9جدول شماره 

فیزیکی  یکارهاو مصروف  آزادنددارای شغل  نفران 162به تعداد  نمایندیم رنفر که کا 193از تعداد  شودیمطوری که در جدول باال دیده 

فی صد را  8.8که دارای مشاغل دولتی بوده  نفرشان 17و  نمایندیمکه کار  دهدیمفی صد مجموع کسانی را نشان  83.9که  باشندیم

 .دهندیمفی صد را تشکیل  7.3که  اندیفهوظمصروف  یردولتیغ یهاارگاندر  نفرشان 14و تشکیل داده 

نفر از اشخاص  669به تعداد  1394اجتماعی شهدا و معلولین بدست اوردیم نشان می دهد که در سال قرار اماری که از وزارت کار امور 

آمار و ارقام اشخاصی که  21نفر در موسسات غیر دولتی و بین المللی مصروف کار اند. 863دارای معلولیت در ادارات دولتی و به تعداد 

وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین دیده می شود که تعداد اشخاص دارای معلولیت دارای شغل ازاد اند معلوم نمی باشد. آنچه در اما 

فیصد اشخاص واجد  3قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت استخدام  22در نهاد های غیر دولتی بیشتر اند. در حالی که ماده 

د در این مورد اقدامات الزم از طرف وزارت کار امور اجتماعی شهدا و شرایط را در ادارات دولتی به عنوان یک مکلفیت می داند و بای

 روی دست گرفته شود و ادارات دولتی در مورد حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت توجه جدی نمایند.معلولین 
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751, تعداد, نخیر

79.5, فی صدی, نخیر

193, تعداد, بلی

20.4, فی صدی, بلی
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 7دیاگرام  

 علت عدم اشتغال اشخاص دارای معلولیت

علولیت، از داشتن م اندعبارتکه به تعداد که این دالیل  دانندیمرا مختلف  شان دلیل نداشتن کار اشخاص دارای معلولیت مصاحبه شده

 تأسفانهمکه بیشترین دلیل عدم داشتن کار  اندنمودهخود شخص به کار را ذکر  یمندعالقهعدم  استخدامسواد کافی، تبعیض در  داشتنن

هم  طوری که در جدولبعدی قرار دارند. یهاردهاستخدام در  داشتن معلولیت شخص ذکر گردیده است و نبود سواد کافی و تبعیض در

نفر نداشتن سواد  87تن از مصاحبه شونده ها دلیل عدم اشتغال شان را داشتن معلولیت ذکر کرده اند و به تعداد  281دیده می شود به تعداد

اشتغال شان دانسته و این بدان معنی است که ادارات  نفر نیز موجودیت تبعیض را دلیل عدم 65کافی را دلیل عدم اشتغال شان ذکر کرده و 

نفر هم دلیل عدم اشتغال شان را عدم عالقمندی خود شان به کار و اشتغال ذکر کرده و  8در استخدام اشخاص غیر معلول عالقمند اند و 

ی اشخاص دارای معلولیت منفی بوده و از متباقی در مورد پاسخ نداده اند. آنچه که در اینجا مشهود است هنوز باور ها در مورد توانمند

طرفی دیده می شود که نبود فرصت های مساوی تعلیم و تربیه)آموزش( برای اشخاص دارای معلولیت باعث گردیده است که اشخاص 

نوان یکی ش به عدر صورت فراهم بودن زمینه تعلیم و آموزبدون شغل مانده و در خانه و اجتماع به دیده کم نگریسته شود.دارای معلولیت 

از ابتدایی ترین حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت آنها می توانند سهم خود را در بازسازی و نو سازی کشور ادا نمایند و هم چنان برای 

 انهایی ک سن شان باال است آموزش های فنی و حرفوی متناسب با معلولیت و نیازمندی های بازار می تواند بسیار مفید باشد.

 
 8گرام دیا

17, ارگانهاي دولتي

14, ارگانهاي غیر دولتي

162, شغل آزاد
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از دید  هانآاست که دید جامعه نسبت به توانایی اشخاص دارای معلولیت کافی نبوده و تا هنوز هم در مقابل  یانگرانبآنچه در باال دیدیم 

ی ه داراتبعیض در استخدام اشخاص دارای معلولیت ک مخصوصاًکه باید این طرز دید تغییر نماید و  کنندیمطبی نگاه  گاهو دید یزآمترحم

یعنی کارفرما  ،داننمودهبیان  شان یتمشغولتبعیض در استخدام را عامل عدم بعضی اشخاص دارای معلولیت  گرفته شود. مدنظر اندیتوانمند

شده است  شان استخدامیا نداشتن سواد کافی هم دلیل عدم و رئیس اداره یک شخص بدون معلولیت را برای انجام کار ترجیح داده است و 

 باید زمینه تعلیم فراگیر و اختصاصی برای اطفال دارای معلولیت روی دست گرفته شود.  که ینابه  رددگیبرمکه 

 احبه شده هاصسهولت هادسترسی در ساحه کار م 

ای ه یکی از عامل عمده اشتغال اشخاص دارای معلولیت و عدم دسترسی انها به اماکن عامه نبود ترانسپورت قابل دسترس، نبود رمپ یا زینه 

مایل در تعمیرات و نبود لفت یا اسانسور می باشد. البته ترجمان زبان اشاره،خط بریل، عالیم رهنمایی کننده و تشناب قابل دسترس نیز 

گزارش بررسی وضعیت دسترسی فیزیکی اشخاص دارای دسترسی انها را به رسیدن به حقوق بشری شان محدود کرده است. طوری که در 

والیت کشور انجام یافته بود و عمدتا این اماکن عبارت بودند از  24ساختمان در  1729در آن به تعداد که  عامه معلولیت به اماکن

ین ا دسترسی اشخاص دارای معلولیت به مکتب،ادارات دولتی،شفاخانه ها وکلینک ها،مراکز تحصیلی عالی و نیمه عالی و مساجد بودند

 قرار ذیل بوده است:اماکن عامه 

 ساختمان ها دارای زینه مایل در مدخل تعمیر بوده اند. 41.6% -1

  22ساختمان ها دارای رمپ یا زینه مایل در محوطه تعیر بوده اند. 36.3% -2
 تعداد چه سهولت های در ساحه کاری تان وجود دارد؟

 1 ترانسپورت قابل دسترس
 11 رمپ پازینه مایل

 1 لفت
 180 هیچکدام

 193 مجموع

 10جدول شماره 

نفر از موجودیت رمپ یا زینه مایل در  11صرف یک نفر شان از ترانسپورت قابل دسترس خبر داده است و  اندشاغلکه  نفر 193 جملهاز

 محیط کاری شان گفته اند و صرف یک نفر هم از موجودیت لفت در ساحه کاری شان خبر داده اند. 

گرفته شود و مهندسین شهر سازی و شاروالی ها و سکتور خصوصی حین  بناء موضوع دسترسی فزیکی اشخاص دارای معلولیت باید جدی 

طراحی ساختمان ها باید این موضوع را در نظر گیرند و هم چنان مناسب سازی اماکن عامه قبلی در نظر گرفته شده و قابل دسترس برای 

و در نظر گرفتن سهولت های الزم در میدان  ناسبخریداری موتر های ماشخاص دارای معلولیت گردد و  وزارت ترانسپورت نیز در تهیه و

های هوایی کشور توجه جدی مبذول نمایند زیرا دولت بر اساس قوانین نافذه کشور و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مکلف به 

 یرند.وع را جدی مدنظر بگاین موضنیز باید سکتور خصوصی اجرا بوده و بایددر عرضه خدمات اشخاص دارای معلولیت را در نظر گیرند،

 

                                                            
 ش چاپ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.-ه 1391گزارش بررسی وضعیت دسترسی فزیکی اشخاص دارای معلولیت به اماکن عامه،سال  - 22



 
 9دیاگرام 

پاسخ  سؤاله این ب اکثرشانو یا خیر ؟  باشندیمدر مورد اینکه با داشتن معلولیت با مشکل تبعیض روبرو  شوندهمصاحبهاشخاص  ازجمله

 .نداکردهصحبت معلولیت  یلبه دلاز روبرو شدن با تبعیض  شأن %3.4جواب رد داده و صرف  %14.7ولی  اندنداده

 وانعنبه. یعنی کنندیمکارت امتیازی معلولیت داشته و مبلغی را از طرف دولت دریافت  هاآن %38.7 شوندهمصاحبهاز مجموع اشخاص  

 هاشوندهمصاحبه %61.3 بقیهولی  نمایندیمجنگی ثبت و راجستر وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین بوده و مستمری دریافت معلولین 

 از این امتیاز مادی به دلیل اینکه شامل معلولیت جنگی نیستند از امتیاز مادی برخوردار نیستند.  دهندیمان را نش

اشخاص دارای معلولیت در سراسر  نفراز 110.560بر اساس آخرین گزارش که از معینت محترم شهدا ومعلولین بدست آوردیم به تعداد  

قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت،دولت دوم ته الزم به یاد اوری است که قرار ماده دریافت می نمایند،البکشور امتیاز مادی 

معلولین  تقسیم بندی نموده اند که برای "معلولیت کلی و معلولیت قسمی دایمی"معلولیت را جهت دریافت امتیاز مادی به دو کته گوری 

 افغانی ماهانه امتیاز مادی داده می شود. 5000معلولیت کلی مبلغ افغانی و برای اشخاص دارای  2500قسمی دایمی مبلغ 

امتیاز  ناز اینکه یکی از ماموریت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت بوده و از این که اشخاص دارای معلولیت طبیعی از ای 

دیل قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت نقش برخوردار نبوده بناء همواره در مورد رفع این موضوع پرداخته و در مسوده تع

داشته وبرای تطبیق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت فعالیت های خود را ادامه 

 خواهد داد.

وزیع از قبیل ت باشندیمرای حقوق ویژه دیگری نیز مطابق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ، اشخاص دارای معلولیت دا 

  اشخاص دارای معلولیت از سایر امتیازات قانونی  % 96.6که  دهدیمدر این تحقیق نشان  متأسفانهشریف و... که  اهللیت بحج  خانه، زمین،

 دخواهی بیشتر دارد.که نیاز به دا اندنمودهت قانونی استفاده ااز سایر امتیاز هاآن %3.4و صرف  اندنشده

 دریافت امتیاز مادی اشخاص مصاحبه شده  

طوری که می دانیم مطابق ماده چهارم و هشتم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت مطابق 

 گردد. ماده هفتم این قانون از امتیاز مادی با درنظر داشت ماده ششم آن قانون برخوردار می

ترانسپورت قابل 
1, دسترس

رمپ پازینه مایل
11

1, لفت

180, هیچکدام

سهولت دسترسی فزیکی در ساحه کار



 
 10دیاگرام 

مصاحبخ شونده ها را تشکیل  %38.7نفر آن که  365نفر که با انها مصاحبه شده است تنها  944آنچه در دیاگرام باال دیده می شود از تعداد 

قوق تم قانون حمصاحبه شده ها را تشکیل می دهد از این امتیاز)معاش( مستفید نمی شوند،زیرا مطابق ماده هف %61.3نفر که  579می دهد و 

به بعد دچار معلولیت شده است از این امتیاز استفاده می  1357و امتیازات اشخاص دارای معلولیت صرف کسانی که از اثر جنگ از سال 

 نمایند.

ک تعداد دچار معلولیت گردیده اند ی 1357که تا هنوز به اشخاص دارای معلولیت که از اثر جنگ های بعد از سال برعالوه امیتاز مادی  

از حقوق و امتیازات دیگر هم در قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت برای همه اشخاص دارای معلولیت مطابق ماده هفدهم 

معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای  "این قانون از سایر حقوق و امتیازات برخوردار شده می تواند. در ماده هفدهم این قانون آمده است:

 "د چهارم و هشتم این قانون از سایر حقوق و امتیازات آن مستفید می شوند.موا

 د شده اند.ینفر شان از سایر امیتازات این قانون مستف 32نفری که ما با ایشان مصاحبه نموده ایم صرف  944اما از تعداد  

 

 11جدول شماره 
نفر دیگر اظهار  9و  خوانندمیکه درس  انددادهپاسخ  نفران 9 اندشدهکسانی که از سایر مفاد قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت مستفید 

نفر هم از خدمات صحی استفاده  2و  اندکردهنمره زمین دریافت  یک یکنفر هم  3نفر هم آموزش حرفه دیده و  3و  اندشدهکه شامل وظیفه  اندنموده

رای که ادارات مربوطه هیچ برنامه مدون ب رساندمیکه این موضوع   اندنشدهی مستفید از سایر مزایای قانون دهندگانپاسخنفر دیگر  917ولی  اندکرده

ز این قانون ا بایدوشایداشخاص دارای معلولیت ندارند و از طرفی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز طوری که  امتیازاتتطبیق قانون حقوق و 

تعداد فیصدی Valid Percent

آیا معاش معلولیت را اخذ می کنید؟
بلي

365 38.7 38.6

آیا معاش معلولیت را اخذ می کنید؟
نخیر

579 61.3 60
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ایندتعداد مصاحبه شده هایی که معاش معلولیت دریافت می نم

 فیصدی تعداد در صورت بلی، از کدام امتیازات قانونی استفاده می کنید؟

 9.375 3 حرفویآموزش 

 6.25 2 استفاده از خدمات صحی

 180 9 وظیفه برایم داده شده

 3.125 1 تفاعد

 28.125 9 درس میخوانم

 9.375 3 نمرده زمین داده شد

 15.625 5 بی جواب

 100 32 مجموع



برای پرداخت وجه مالی سایر اشخاص دارای معلولیت  همآن انداشخاص که از اثر جنگ دچار معلولیت شده یرازغبهو هنوز  اندننمودهو تطبیق آن نظارت 

بت و راجستر و موضوع ث شدهفعالکه وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین باید در این زمینه  شودمیکه پیشنهاد  .اندنکردهراجستر  را ثبت و

ر یااشخاص دارای معلولیت با س امتیازاتعلولیت را در به  اجرا گذاشته و هم چنان در نظارت از روند تطبیق مواد قانون و حقوق و سایر اشخاص دارای م

 .مربوطه پالن گزاری نمایند واداراتوزارت خانه 



 

 قصه دوم

خانواده متوسط در ولسوالی دره صوف باال والیت سال عمر دارم و بطور طبیعی نابینا استم. من در یک  20اسم من خدا داد است و 

سمنگان متولد گردیده ام. در ولسوالی دره صوف باال برای اشخاص دارای معلولیت هیچ نوع سهولت ها جهت آغاز و ادامه تحصیل 

شاور در مکتب در شهر پ 1385عضویت حاصل نمودم بعدآ در سال  ABBدر انجمن نابینایان  1383وجود ندارد. بدین لحاظ در سال 

ایمل خان بابا به همکاری انجمن نابینایان تا صنف دوم به خط بریل درس خواندم بنابر مشکالت که داشتم دوباره به افغانستان آمدم و 

  تاسیس گردید 1391از ادامه تحصیل باز ماندم تا بالخره با ایجاد مکتب مسلکی تعلیمات خاص نابینایان در سال  1391الی  1387از سال 

 من از صنف سوم آغاز نموده و صنف چهارم را امتحان سویه دادم وفعال صنف هشتم میباشم. 

فارغ و  در یکی از رشته های دلخواه ام  در پوهنتون درس خوانده و به درجه لسانس فارغ شوم  و برای هم  12و امیدوارم که از صنف 

که به همکاری دفتر کمیته سویدن  1388الی  1385اپ سابق از سالهای نوعانم تدریس نماییم . مشکالت ما در این مکتب کتابهای چ

بخط بریل بچاپ رسیده بود است زیرا در کتابهای نصاب جدید تعلیمی تغیرات زیادی رونما گردیده است ، ما نمیتوانیم از آن استفاده 

م بخط بریل ، و اوراق امتحانات کانکور و نماییم تقاضای من از دولت وحدت ملی این است که کتاب ها از صنف اول الی دوازده

لچر نوت های موسسات تحصیالت عالی و مسلکی را صوتی و به زبان اشاره ) برای ناشنوایان( برگردانند تا ما بتوانیم در امتحانات 

 کانکور هم سطح اشخاص غیر معلول رقابت نماییم 

عالی خصوصی از مشکالت عمده معلولین بشمار میرود. و سواالتی همچنان نبود زینه های رمپ در مکاتب، پوهنتون ها و موسسات 

امتحان برای اشخاص معلول و غیر معلول بطور یکسان آماده میشود برای اشخاص غیر معلول یکسات وقت مدنظر گرفته میشود و 

ی و به بریل، صوت نوت ها به خطدقیقه که امتحان بطور شفایی گرفته میشود.  در حالیکه لکچر  10الی  5برای اشخاص معلول نابینا 

  اشاره نمی باشند. زبان

 

 

 



 اشخاص دارای معلولیت آموزشحق 

 آید افراد دارای معلولیت نیز در راستای دسترسی به این حقری به حساب میگونه که یکی از حقوق بنیادی بشو حق دسترسی به آموزش همان آموزش

باشند. به این معنی که حق آموزش و تعلیم و تربیه عالوه بر این که به عنوان یکی های خاصی بر اساس قوانین ملی و بین المللی برخوردار میاز حمایت

بین المللی قرار دارد، در رابطه به افراد دارای معلولیتت با تأکید و به صورت خاص مورد از حقوق و وجایب شهروندان مورد حمایت قوانین ملی و 

 حمایت قرار گرفته است.

تسجیل و مورد حمایت قرار داده است. بر اساس این ماده قانون اساسی خود  43نیز حق تعلیم و تربیه شهروندان را ضمن ماده  افغانستان یقانون اساس

 ،حق دارند تا مقطع لیسانس از اموزش و تحصیل رایگان در نهادهای آموزشی و تعلمی دولتی ،شور به شمول افرا دارای معلولیتتمامی  شهروندان ک

 د.نبرخوردار گرد

و تطبیق  طرح ؤثرمین تعلیمات متوسطه اجباری، پرو گرام تأمتعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان،  منظوربهدولت مکلف است "مطابق قانون اساسی: 

 23"کنند فراهم کند.یمتکلم  هاآنی مادری را در مناطقی که به هازباننماید و زمینه تدریس 

نیز به حق آموزش و تعلیم وتربیه افراد دارای معلومیت به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان  ،قانون حقوق و امتیازات معلولین 20و  19، 16، 15های ماده 

این قانون ادارات و وزارت های سکتوری مثل وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین،وزارت معارف،وزارت تحصیالت مطابق اختصاص یافته و 

وشن نموده است. تأکید صریح و ر حق آموزش و آموزش فن و حرفههای دسترسی افرا دارای معلولیت به به فراهم آوری زمینه مکلف را  عالی و مسلکی

راد دارای معلولیت اف قدهد که قوانین ملی ما نیز نسبت به حقوهای تعلیمی و تحصیلی برای افراد دارای معلولیت نشان میی زمینهاین قانون بر فراهم آور

 خاصاشهای دولت به حساب آورده است. کنوانسیون حقوق و حمایت از این حق را به عنوان یکی از مسؤولیتنموده  ایجدیخاص و به نحوی تأکید 

تصویب نموده است از حق تعلیم و تربیه افراد دارای معلولیت به عنوان یک حق بنیادی و اساسی  لیت که دولت افغانستان نیز آن را امضأ ودارای معلو

 دارای معلولیت، مکلف ساخته است. شخاصریزی و اتخاذ تدابیر درست جهت حمایت از حق تعلیم وتربیه اهای عضو را به برنامهحمایت نموده و دولت

 در بند غ مقدمه این کنوانسیون آمده است:

ن تغ(  اذعان به اهمیت دسترسی  به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، به صحت، آموزش و به اطالعات و ارتباطات در جهت توانمند ساخ» 

 «های بنیادین،افراد دارای معلولیت در بهرمندی  کامل از تمامی حقوق بشر  و آزادی

 این کنوانسیون نیز آمده است:  24دارای معلولیت به حق آموزش باوردارند. چنانچه در ماده  شخاصهای عضو به اهمیت دسترسی انی که دلولتبه این مع

 آموزش » 

رابر، ب شناسند. با هدف تحقق این حق،  بدون تبعیض و بر مبنای فرصتهای عضو، حق آموزش را برای  افراد دارای معلولیت به رسمیت می.دولت1

 کنند، با هدف:العمر  تضمین میهای عضو  نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادامدولت

 های بنیادین و تنوع انسانی.ها انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیی کامل تواناییالف( توسعه

 شان.هایهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت در جهت نهایت توانمندیی شخصیت، استعداد و خالقیت توأم با تواناییب( توسعه

 ی آزاد.پ( توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه

 کنند که:های عضو تضمین می.در تحقق این حق، دولت2

گردند، به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری ای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنا  نمیالف( افراد دار

 گردند.رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنا نمی
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ندگی ، و فراگیر  بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زی رایگان، با کیفیتتوانند به آموزش ابتدایی و متوسطهب( افراد دارای معلولیت می

 کنند، دسترسی داشته باشند.می

 گردد.پ( انطباق منطقی در مورد نیازهای فردی ارائه می

 ند.کنها دریافت میی نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش مؤثر آنت( افراد دارای معلولیت حمایت الزم  در حوزه

 ی اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد.گردد که حداکثر توسعهث( تدابیر حمایتی فردی موثر در محیط هایی ارائه می

ها نآ ی اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابرهای توسعهسازند که مهارتهای عضو، افراد دارای معلولیت را قادر میدولت _3

 کنند، از جمله:در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه  فرا گیرند. بدین منظور دولت های عضو تدابیر مناسبی را اتخاذ می

ی، های ترددی و جهت یابهای ارتباطاتی و مهارتها و قالبروشهای تقویتی و جایگزین،  های جایگزین، شیوهالف( تسهیل آموزش خط بریل و خط

 یل حمایت و راهنمایی همسان.و تسه

 ی ناشنوایان.ب( تسهیل در یادگیری زبان اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه

افراد و در  های ارتباطاتی برایها و روشها، شیوهترین زبانپ( اطمینان حاصل گردد  که آموزش افراد بویژه کودکانی که نابیناو ناشنوایند به مناسب

 گردد.دهد، ارائه میاجتماعی و آکادمیک را به باالترین میزان افزایش می یهایی که توسعهمحیط

معلمان دارای معلولیت که از شایستگی در  های عضو تدابیر مناسبی را در استخدام معلمان، از جملهبه منظور یاری در تضمین تحقق این حق، دولت _4

. چنین کنند را آموزش دهندیی و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار میو افراد حرفه کنندیی یا خط بریل برخوردارند،  اتخاذ میزبان اشاره

و مواد مورد  های آموزشیهای ارتباطاتی، تکنیکها و قالبهای جایگزین و تقویتی و روشهایی بایستی آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوهآموزش

 را در بر گیرد.نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت 

ی آموزش ویژهیی، های فنی و حرفههای تحصیالت عالی، آموزشهای عضو بایستی از این که افراد دارای معلولیت قادراند از آموزشدولت _5

های عضو، ، دولتمنظور یابند،  اطمینان حاصل کنند. بدینهای مادام العمر بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین  دسترسی میبزرگساالن و آموزش

 24«کنند.ی انطباق منطقی  برای افراد دارای معلولیت را تضمین میارائه

الی  2016که از طرف مجمع ملل متحد برای سال های  SDG( یا (sustainable Development Goalدر اهداف هفده گانه توسعه پایدار یا  

هدف چهارم: آموزش با کیفیت: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت  در ارای معلولیتدر نظر گرفته شده است؛در مورد آموزش اشخاص د 2030

 و آموزش در جنسیتی نابرابری بردن بین از ،2030 سال تا "چنین آمده است: برابر و ارتقا / ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

 لیت،معلو اشخاص دارای جمله از پذیر، آسیب برای افراد ای حرفه های آموزش و پرورش و آموزش سطوح تمام در برابر دسترسی تامین

 25".پذیر قرار دارند آسیب های موقعیت در کودکانی که و بومی مردم
توانیم که حمایت از حق تعلیم وتربیه اشخاص دارای معلولیتت همان گونه در حقوق بین با توجه به مطالعات که در این بخش صورت گرفت، گفته می

 و ضمن کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، مورد حمایت قرار دارد گرفته است در قوانین ملی ما نیز مورد حمایت قرار گرفته است. دولت الملل

اد قانون اساسی و مو 43افغانستان توانسته با امضأ و تصویب کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تسجیل حقوق و امتیازات آنان در ضمن ماده 

شود که هنوز اشخاص دارای معلولیت در ها دیده میقانون حقوق و امتیازات معلولین گام مهمی را در این راستا بردارد. اما با تمام این 20و  19، 16، 15

تحصیلی دسترسی دارند به های تعلیمی و نفر به فرصت 391نفر تنها  944های جدی روبرو است. وقتی از میان راستای تعلیم و تربیه با مشکالت و چالش

های الزم و فرصت مناسبی را برای دسترسی اشخاص دارا ی معلولیت به درس و این معنی است که هنوز نتوانسته ایم  در این زمینه موفق بوده و سهولت

 تعلیم در سطح ملی، بوجود آوریم.
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از سایر  تواندیمآوردن این حق شخص  دست بهبا  کهایناینکه  مخصوصاًو حقوق بشری برای همه بوده  ترینمهمنیز یکی از یکی از  تربیتحق تعلیم و 

این دسترسی  . بناشودمیرا در جامعه باعث  کاملشاناقتصادی و اجتماعی رشد نموده و زمینه مشارکت  ازنظرحقوق بشری خود بهتر تر استفاده نموده و 

 استبه این حق برای اشخاص دارای معلولیت نهایت مهم 
 

 یصد یف تعداد الت که مصاحبه شده مشغول درس اندمح 

 76 717 جوابیب

 1.9 18 یآموزش حرف و

 2.3 22 دانشگاه

 0.2 2 مدرسه دینی

 4.8 45 مکتب خاص شنوایی/بینایی

 0.5 5 خصوصیمکتب 

 10 94 دولتیمکتب 

 4.3 41 رهیو غ

 100 944 مجموع 

 12جدول شماره 

نفر  204فیصد کل مصاحبه کننده ها را تشکیل می دهد و از  76نفر ان جواب نداده اند که  717 به تعداد شوندهمصاحبهاز تعداد اشخاص 

و به تعداد  دهدیمرا تشکیل  هاشوندهمصاحبه % 10که  روندیمدر مکاتب دولتی  نفران 94 انها که شامل مراحل مختلف تعلیم و تحصیل اند

نفر آن مصروف  18را تشکیل داده و  هاشوندهمصاحبه %4.8که  اندخواندنایی مشغول درس نفر آن در مکاتب خاص شنوایی و بین 45

 5و صرف  باشندیمی کشور هادانشگاهمشغول تحصیل در  دهندیمتشکیل  هاشوندهمصاحبه %2.3نفر که  22و  باشندیمحرفه    آموزش 

م که بیشترین شاگردان در مکاتب عام دولتی مشغول درس بوده و مکاتب بناء به این نتیجه میرسی خوانندیمنفر در مکاتب خصوصی درس 

 خاص بینایی و شنوایی در درجه دوم قرار دارد.

در مصاحبه ایکه با سرپرست محترم ریاست انکشاف تعلیمات همگانی وزارت معارف کشور داشتیم، ایشان در مورد  

عداد به ت "ین معلومات دادند:موزش در مکاتب اند چنتعداد شاگردان و کته گوری معلولیت شاگردان که مصروف آ

تن اطفال دارای معلولیت در چهار کته گوری )نابینا،ناشنوا،معلولیت فزیکی و هوش نارسا )معلولیت ذهنی( در  3795

 زون های ذیل مشغول فراگیری آموزش تعلیمات خاص و فراگیر قرار دارند:

 ت کابل و والیت پروانزون کابل: شامل نواحی و ولسوالی های والی -

 زون ننگرهار: شامل والیایت ننگرهار، لغمان و کنر -

 زون مزارشریف: مزارشریف،جوزجان و سمنگان -

 زون تخار: تخار ،بدخشان و کندوز -

 زون غزنی: غزنی، قندهار، لوگر، و میدان وردک -

 26زون هرات: والیت هرات -
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  13جدول شماره 

تن ان ها پسران و به  374نفر آن متعلمین نا بینا بوده که به تعداد  509لولیت مختلف تن از شاگردان دارای مع 3692مجموع از

تن انها را دختران تشکیل  366پسران و  681تن متعلمبن ناشنوا را  1047آن را دختران تشکیل می دهند. و از مجموع  135تعداد 

تن ان ها را دختران تشکیل می دهد و  423پسران و به تعداد تن ان ها  977نفر موسوم به هوش نارسا به تعداد  1414می دهد. از 

 تن ان ها دختران تشکیل می دهد. 211تن انها را پسران و  511تن شاگردان دارای معلولیت فزیکی را  722از جمله 

 وجود دارد: بینایی و شنوایی چه سهولت هایی که در مکاتب برای شاگردان دارای معلولیت   

 

برای اینکه بتوانند به صورت نارمل شامل درس شوند در ابتدا باید به یک سلسله آموز اطفال دارای معلولیت ذهنی  و نابینا و هم چنان ناشنوام اطفال طوری که میدانی

بینا از دسترسی به کامپیوتر مخصوص تن از شاگردان نا 2های خاص از جمله آشنایی با خط بریل و زبان اشاره پیدا نمایند در مصاحبه که با این شاگردان انجام شده است 

 تن انها از دسترسی به مواد تعلیمی به خط بریل گفته اند. 56و 

 به درس؟ نرفتنتاندلیل 
 

 یصد یف تعداد  
 

 35.6 336 جوابیب
 

 1.8 17 دور بودن فاصله
 

 0.7 7 معلولیت به خاطر رشیپذعدم 
 

 11.2 106 یمندعالقهعدم 
 

 15.8 149 مشکالت اقتصادی
 

 5.2 49 نبود وسایل مخصوص معلولیت
 

 29.7 280 رهیو غ
 

 100 944 مجموع 
 

 14جدول شماره 

سایل نقلیه وخودش به درس ، دور فاصله مکتب از محل سکونت، نبود وسایل الزم مثل  مندیعالقهدلیل نرفتن به مکتب را مشکالت اقتصادی، عدم 

پاسخ  سؤالن به ای شوندهمصاحبه.اما عده زیادی از اشخاص  اندنمودهعلولیت را عامل نرفتن به مکتب اظهار و عدم پذیرش به خاطر داشتن م  دسترسقابل

 . اندنداده
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، ناشنوایانیان ،نابینا ازجملهتلف اشخاص دارای معلولیت مخ هایگوریدر مکاتب برای کته که زمینه شامل شدن   بینیممیحاال با یک بررسی اجمالی 

ذهنی باید در ابتدا مکاتب خاص  ایمانده عقبو  ناشنوایانبسیار مشکل است . برای نابینایان ، اندنخاعیضایعات ذهنی و کسانی که دچار  ایهماندهعقب

رست د هانایشامل مکاتب عمومی شوند و یا در هر مکتب یک صنف اختصاصی برای  بعداًبه خط بریل و زبان اشاره آشنا شوند و  هاآنایجاد شود تا 

آشنایی ط بریل اشاره و خ زبان بهها ضرورت است بتوانند به درس مکتب خود بپردازند و معلمین هم باید بتوانند  برای انشود تا بعد از فراگیری آنچه 

  کامل پیدا نمایند و این مکلفیت دولت است تا زمینه تعلیمات فراگیر را برای همه از جمله اشخاص دارای معلولیت مساعد سازند.

 اشخاص دارای کودکان، حساس نسبت به آموزشی امکانات ارتقاء ایجاد و "انکشاف توسعه پایدار باز هم می خوانیم که:  4aدر شاخص  

بنا استناد به این  27"همه. برای موثر و و آموزش فراگیر آمیز، خشونت غیر مصون، یادگیری های محیط فراهم سازی و جنسیت ومعلولیت 

میالدی که زمینه آموزش فراگیر و مصئون را برای اشخاص دارای معلولیت در سطح کشور مساعد  2030ف است تا سال ماده دولت ها مکل

 بسازد.

 

 

 11دیاگرام 
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 حق صحت اشخاص دارای معلولیت

 قصه سوم

 

 اگرمحدودیت های سر راه ما برداشته شود نایینایی ما نا توانی نیست،

متولد گردیدم. من دوسال  1367استم باشنده ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ میباشم. بنده در یک خانواده روشنفکر در سال  "رسولی"من آمنه 

در اثر مریضی مننجیت نابینا شدم.  2013در رشته قابلگی درس خوانده ام و دراین رشته یک و نیم سال تجربه کاری دارم. در نوامبر سال 

یوم در شفاخانه بستری شدم تا تشخیص صورت گرفت بعدآ برایم هدایت  15دوکتوران والیت بلخ دراویل مریضی ام را تشخیص نتوانستند 

فیت عدم تشخیص درست، نبود دکتوران متخصص، کم کی "اوی به پاکستان بروم در مسیر راه بینایی چشمانم را از دست دادمدادند تا جهت تد

 . "بودن ادویه جات و عدم توجه دکتوران باعث میشود که روزانه ده ها مریض حیات شانرا از دست بدهند و یاهم مانند من معلول شوند

لیت حمایت نماید و جهت دسترسی به حق صحت باید کلینک ها شفاخانه های مخصوص و مجهز برای دولت باید از اشخاص دارای معلو

 معلولین تاسیس نمایید.  

ام  یمن فعال محصل سال دوم دانشکده ادبیات دری دانشگاه بلخ میباشم با معلولیت که دارم بیشتر تالش مینمایم تا بعد از دوره لیسانس، ماستر

 لولین نابینا صفحه جدید از پیشرفت در عرضه علم را بازنمایم تا از این طریق کمک ناچیز برای معلولین نابینا کرده بتوانم . را بگیرم تا برای مع

 



دامه هر انسان باید برای ا بوده و شانبشریحقوق اساسی و الزمی برای برخورداری از حقوق ازجمله صحت یکی نیز یکی  حقبهصحت و دسترسی 

 قابل حصول صحی  برخوردار باشد. معیارهای ترینعالیاز  باعزتزندگی 

 در تحقیق ملی دسترسی به حق صحت چنین آمده است که: 

از تبعیض و در صد از ناراضیان 63در صد مردم از ارایه خدمات صحی ناراضی اند، 37در صد مردم کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند، 57الی  43

 28تعصب قومی در مراکز صحی شکایت دارند.

ک یدسترسی به حق صحت برای همه از جمله اشخاص دارای معلولیت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا انها بر عالوه دوا و دکتر نیازمند   

 25ماده  درقوق اخاص دارای معلولیت در مورد حق صحت سلسله خدمات خاص نیز می باشند که دولت باید در زمینه توجه جدی نمایند.کنوانسیون ح

 بعیضت بدون  را صحت از شدنی نائل معیارهای باالترین از برخورداری حق  معلولیت، دارای اشخاص برای  عضو، های دولت چنین صراحت دارد:خود 

 صحی خدمات هب معلولیت دارای اشخاص دسترسی از اطمینان برای را مناسب تدابیر تمامی عضو های دولت. شناسند می رسمیت به  معلولیت، مبنای بر

 :تیبایس عضو های دولت که این بویژه. نمایند می اتخاذ را صحت با مرتبط توانبخشی جمله از باشند، می جنسیتی های حساسیت دارای که

 ایرینس برای که را صحی  های برنامه و ها مراقبت ردمو در پرداخت قابل و رایگان معیارهای و کیفیت حد، همان  معلولیت دارای اشخاص برای( الف

 .نمایند فراهم جمعیت، بر مبتنی عمومی صحت های  برنامه و  باروری و جنسی صحت یزمینه در جمله از گردد می ارائه

 احیطر خدمات و زودهنگام، اقدام و شناسایی جمله از  هاآن معلولیت یبواسطه بویژه معلولیت دارای اشخاص برای  نیاز مورد بهداشتی خدمات( ب

 .رددگ ارائه مقتضی زمان در سالخورده اشخاص و کودکان میان در جمله از بیشتر های ناتوانایی از جلوگیری و رساندن حداقل به برای گردیده

 .رددگ ارائه روستایی مناطق جمله از هاآن جوامع به محل نزدیکترین  در امکان درصورت  صحی، خدمات اینگونه( پ

 عیارهایم ترویج و آموزش طریق از  معلولیت دارای اشخاص برای سایرین، برای که کیفیت همان با را مراقبت یارائه یی،حرفه صحی کارمندان( ت

 و اللتقاس منزلت، ، بشری حقوق آگاهی ارتقاء نظیر وآزادانه آگاهانه رضایت مبنای بر  جمله از  عمومی و فردی صحی های مراقبت برای اخالقی

 .بدانند ضروری معلولیت دارای اشخاص احتیاجات

 ممنوع  اشدب شده شناخته مجاز ملی قانون در ها بیمه اینگونه اگر که عمر یبیمه و درمانی یبیمه مفاد در را معلولیت دارای اشخاص علیه تبعیض( ث

 .نمایند ارائه منطقی و عادالنه طور به را خدمات این قرارداده،

 .نمایند جلوگیری معلولیت مبنای بر مایعات و غذا یا صحی خدمات صحی، های مراقبت آمیز تبعیض  ورزیابا از( ج

 کند. نتأمیامراض و تسهیالت صحی رایگان را به همه شهروندان کشور   و عالج   تا وسایل وقایه سازدمیقانون اساسی کشور دولت را متعهد  52ماده 

هر کس حق دارد که سطح زندگی،سالمتی ورفاه خود و خانواده  :حقوق بشر نیز در مورد حق صحت صراحت دارد که  اعالمیه جهانی 25هم چنان ماده  

اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات اجتماعی تامین کند و هم همچنین حق دارد که در موقع بیکاری،بیماری، نقض 

ر که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معیشت از بین رفته باشد،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار اعضاء،بیوه گی،پیرییا در تمام موارد دیگ

 شوند.

ه معالوتا کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده نزدهم دولت را مکلف کرده است تا حق دسترسی به صحت را برای ه 

ابیر الزم را برای استیفای کامل حق صحت از جمله تقلیل میزان اطفالی که مرده متولد می شوند،مرگ و میر کودکان وقایه و درمان برسمیت بشناسد و تد

 ط مناسب و مساعدت های طبی برای عموم در صورتی که که شخص مبتال به بیماری گردد.بیماری های ساری وغیره و هم چنان ایجاد شرای
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قوق طفل نیز کشور های عضو را حق بهره مندی از بلند ترین معیار های صحی و امکانات را برای بهبودی و درمان اطفال برسمیت کنوانسیون ح 24ماده  

در ماده پنجاه و یکم ، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم به صورت رایگان برای همه اتباع کشور تضمین نموده  1382قانون اساسی کشور مصوب   می شناسد.

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت های مالی برای بازماندگان شهدا و  "مشخص در ماده پنجاه و سوم چنین آمده است که: و به صورت

 "تخاذ می نماید.امفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین)اشخاص دارای معلولیت( و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق احکام قانون،تدابیر الزم 

نین داخلی و معاهدات بین المللی برشمردیم ،دانسته می شودکه این حق بسیار مورد توجه با توجه به آنچه در مورد دسترسی به حق صحت تا هنوز از قوا 

حت رت صوزا"قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت نیز این حق به شکل ذیل تضمین شده است: بیست ویکمماده  (1بند )قرار دارد و در

 29"عامه،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هر نوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی،ذهنی و روانی،تدابیر الزم اتخاذ می نماید.

 قحدر نظارت های که ما انجام داده ایم دیده می شود که اشخاص دارای معلولیت که با ایشان مصاحبه صورت گرفته است مشکالت شان را در مورد  

نفر نبود امکانات طبی  403و  نفر دور بودن از مرکز صحی 24نفر علت عدم دسترسی به حق صحت شان را بی پولی و  385صحت چنین ابراز نموده اند: 

 و هم چنان دو تن از مصاحبه کننده ها نداشتن پای را دلیل عدم استفاده از حق صحت شان ذک کرده اند. را ذکر کرده اند

 دچار کدام مشکل شده اید؟برای تداوی تان 
 

 فیصدی تعداد  
 

 40.8 385 بی پولی
 

 2.5 24 دوری از مرکز صحی
 

 0.2 2 مصنوعی نداشتن پای
 

 42.7 403 عدم امکانات طبی
 

 13.8 130 ذکر نکرده است
 

 100.0 944 مجموع                                                                              
 

    

 15جدول شماره 

سپورت . زیرا نبود ترانیکی از دالیل عدم رسیدگی به کلینک ها و شفاخانه ها دوری مراکز صحی از محل بود وباش اشخاص دارای معلولیت می باشد

 صحت شان محدود راهای قابل استفاده برای اشخاص دارای معلولیت باعث می شود که اشخاص اشخاص دارای معلولیت دسترسی به حقمناسب،

کیلومتر ذکر کرده  5الی 2نفر این فاصله را  309کیلومتر ذکر کرده و  2الی 1نفر دور بودن مراکز صحی را 405شود.طوری که در جدول دیده میشود که

 کیلومتر ذکر کرده اند. 5نفر فاصله مراکز صحی را از محل بود وباش شان بیشتر از  129و 

 کلینیک از منزلتان چقدر است؟فاصله نزدیکترین شفاخانه و 

 فیصدی تعداد  

 42.9 405 کیلومتر 1-2

 32.7 309 کیلو متر 2-5

 13.7 129 کیلومتر 5بیشتر از 

 10.7 101 کیلومتر 1کمتر از 

 100 944 مجموع

 16جدول شماره  

 استاندارد های دسترسی فزیکی به خدمات صحی اساسی
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کان و جمعیت را مطرح کرده است.استاندارد های دسترسی به خدمات صحی را از لحاظ مکانی سازمان صحی جهان با توجه دو معیار م

نفر  12000فاصله های نیم تا یک کیلومتر و در برخی از کشور ها تا دو کیلومتر راه از خانه تا مرکز صحی و از لحاظ جمعیتی برای حد اقل 

صحی اساسی ارائه بتواند را در نظر گرفته است. تاکید سازمان صحی جهان  با تشکیالت معیاری که خدماتیک مرکز صحی جامع و مجهز 

 30در مناطق شهری ومتراکم،معیار جمعیت و در مناطق روستایی،معیار فاصله مکانی است.

یک  ،پنجاه در صد مردم روستایی در فاصله1394در ادامه این تحقیق می خوانیم که مطابق گزارش وزارت صحت عامه تا اواخر سال   

در صد دیگر در ساحات  13در صد در فاصله دو ساعت راه پیاده روی از خانه تا مرکز ارائه خدمات صحی اولیه زندگی کرده و  37ساعت و 

بناء آنچه در باال به مشاهده  31دور دست و به شکل پراگنده زندگی می کنند و در فاصله های بیشتر ز دو کیلومتر تا مرکز صحی سکونت دارند.

م ه د اشخاص دارای معلولیت با توجه به اینکه نمی توانند بدون ترانسپورت قابل دسترس از محل مسکونی خود الی مراکز صحی با پای پیاده و یامیرس

 یک نفر همراه بروند بناء انها دچار مشکالت مضاعف اند،یکی موضوع مریض بودن و دومی موضوع معلولیت.

دسترسی به حق صحت اشخاص دارای معلولیت همانا قابل دسترس بودن مراکز صحی)شفاخانه ها و کلینک ها( یکی از موضوعات مهم دیگر برای بناء 

محترم  در گزارش حق صحت به نقل از ریاست  می باشد. که باید رمپ یا زینه مایل ،لفت ،ویلچیر،تشناب مخصوص برای شان نیز در نظر گرفته شود.

در صد مردم محروم از خدمات صحی به دلیل دوری راه بوده که نتوانسته اند از خدمات  27ه می خوانیم که: تهیه شده بود 1393احصائیه که در سال 

در صد بنا برا دالیل دیگر مثل  62در صد دیگر هزینه باالی سفر را دلیل عم مراجعه به مراکز صحی یاد آوری گردیده است و  11صحی بهره مند شوند،

 32نگرانی امنیتی و... از دریافت خدمات صحی محروم شده اند. عدم احساس ضرورت،نبود همراه،

 حقوق سیاسی اشخاص دارای معلولیت

نمندی احق سیاسی اشخاص دارای معلولیت نیز برای شمولیت اشخاص دارای معلولیت نهایت مهم بوده و با برخورداری از این حق انها می توانند که تو 

این حق در اسناد ملی و بین اللمللی   انون گزاری و سایر خدمات عامه نشان داده و مصدر خدمات ارزنده شوند.های شان را در عرصه تصمیم گیری ها ، ق

در  "و انتخاب شدن را دارا می باشند. اتباع افغانستان حق انتخاب کردن"سی  سوم قانون اساسی آمده است:نیز تضمین شده است طوری که در ماده 

ر معلولین،حق سهم گیری مساوی را د "ص دارای معلولیت ماده نیز این موضوع تحت عنوان عدم تبعیض چنین آمده است:قانون حقوق و امتیازات اشخا

بنای این ماده های قانون بر م "اجتماعی،اقتصادی، اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی و تربیتی،تفریحی و ورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشد.عرصه های 

ارند به منظوربرخورداری از حق سیاسی شان هم در انتخاب کردن و هم انتخاب شدن دارای حق می باشند و در این زمینه قانون هیچ اتباع افغانستان حق د

اید بتبعیض را نمی پذیرد و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ممانعت از تمام حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت را نفی می کند و ن

 ی معلولیت بنا به داشتن معلولیت از این حق محروم شوند.اشخاص دارا

 داشتن کارت رای دهی  

 یصد یف تعداد  

 35.2 332 ریخن

 64.8 612 بلی

 100 944 مجموع

16جدول شماه 
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نفر انها گفته اند که کارت رای  332و نفرآن پاسخ داده اند که کارت رای دهی دارند  612نفر به تعداد  944آنچه در دیاگرام باال مشاهده می شود از مجموع 

 دهی ندارند و ممکن هم که به علت صغر سن و یا هر دلیل دیگر کارت رای دهی اخذ ننموده باشند.

 

بق اه مطاز جانب دیگر کاندیدا شدن اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط در شورای ملی،شورای والیتی و سایر نهاد های مدنی به عنوان یک حق برای هم  

نفر از اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته دیده می شود که اشخاص دارای  944قانون اساسی کشور باید بدون تبعیض صورت گیرد، اما آنچه در مصاحبه با 

صاحبه صورت گرفته است نفر که با انها م 944معلولیت از این حق نیز طوری باید و شاید برخوردار نشده است. طوری که در جدول زیر دیده میشود از مجموع 

نده نباشند ا رای دهصرف پنج نفر ان پاسخ داده اند که خود را در یکی از شورا ها کاندید نموده اند،که این دید باید تغییر کند و اشخاص دارای معلولیت تنه

 بلکه انها هم به عنوان رای گیرنده در شورا ها سهیم شوند.

 

 ؟دیاوالیتی/ ولسوالی یا کدام نهاد مدنی کاندید نمودهآیا تا هنوز خود را در کدام شورای 

 یصد یف تعداد  

 6.9 65 جوابیب

 0.5 5 بلی

 92.6 874 یرنخ

  100 944 مجموع



 17جدول شماره 

 قصه چهارم

ــد ــد فرزندرازمحم ــن ندامحم ــم م ــال25اس ــیم س ــدازیک ون ــتم؛ بع ــت قندهاراس ــارم والی ــه چه ــلی ناحی ــنده اص ــاله ؛ باش ــدام ګس ــط ک ی توس

ــایم فلــج  ــا هنــوز ازداج نکــردم ویلچیرشــد؛ معلولیــت فزیکــی دارم ازمریضــی هــردو پ اســتفاده مــی کــنم.من فرزندســوم خــانواده ام اســتم کــه ت

ــه زودی عروســی کــنم... ــا ارزودارم کــه ب ــارغ صــنف ام ــار درســال  12ف ــد ه ــب  1395لیســه محمــودطرزی قن ــارغ شــدن مکت ــد ازف ــتم ؛ بع اس

 یده ام یعنی ازکمپیوتر استفاده میتوانم.آموزش کمپیوتررا هم د ومتاسفانه برایم وظیفه پیدانشد

درخانه کـدام مشـکالت نـدارم ؛ چـون پـدرومادرمهربان دارم از اقـاربم هـم بـی مهـری نـه دیـده ام امـا چـون خانـه شخصـی نـدارم درخانـه هـای 

ــرای مــن تشــناب ویــژه ودیګکرایــی زنــد ــه کرایــی ب ــات  رســهولیت هــای فزیکــی وجودندارد؛عــدم ایــنګی مــی کــنم متاســفانه درخان امکان

آن زمــانی کــه مــن مکتــب خوانــدن را شــروع کــرده بــودم یــک روزکــه ازمکتــب   خاطرهــای تلــخ وتاســف بــارم اینســت: بــرایم رنــج اوراســت.

شتم خانـه ؛مـادرم بـا مایوسـی چنـین بـرایم قصـه کـرد؛ پسـرم امروزکاکـای خـردت امـده بودوپرسـان تراکـرد کـه ایـن کجـا اسـت ؟مـن بـا ګبر

ــحالی بــرایش  ــتمګبسیارخوش ــا بسیار)پوســخند(  ف ــت ب ــی کاکای ــی خوانــدی ول ــب م ــدخوحاال مکت ــاال ایــن ګکــه ندامحم ــت )هوبابــا ح ف

 .ه چه می کند که مکتب می خواندګمکتب چه می کند یک لقمه نان خدا به حیوان هنوزمیدهد این دی ډوګپسر

ــردم دی ــا م ــرحم بیج ــودداردیکی ت ــولین وج ــه معل ــاد علی ــکالت زی ــاع مش ــکالت ګدراجتم ــی رمش ــن فدسترس ــه م ــد ک ــی  بینی ــما م زیکی؛ ش

ــنماســتفاده میویلچیراز ــای ړ؛ س ک ــاهموارک ه ــی ګودین ــای ترافیک ــی نظمــی ه ــود دارد  رب ــولیس وج ــیش موترپ ــدوقت پ ــرمچن را زد  ویلچی

 ند و رفتند.ر پرسیده باشند که شما جوراستن یانه یموترخودرا تیزدواندګومیده اش کرد اما شما باروکنید که حتی ا

ــخ ــردم اش ــت م ــت رااکثری ــدااص دارای معلولی ــودا ب گ ــواهم س ــان میخ ــدام دک ــه ازک ــانی ک ــن زم ــد ؛ م ــی کنن ــر م ــدار اول ګفک ــرم دکان ی

ویـم فالنـی چیـز ګوینـد خدابدهـدییی امـا وقتـی کـه مـیګفکرمی کند که خیرات میخـواهم ؛ یـا یـک مبلـغ پـول  نـا چیـزرا بـرایم میدهنـد یـامی

ــه  ــد ک ــی فهم ــت م ــد انوق ــن  را داری ــتم.م ــتری اس ــاجد زمانیظمش ــی خومس ــروم یک ــاز می ــرای نم ــجد ب ــه مس ــا  ک ــخاص دارای قطع ــرای اش ب

ذاران بــه ګیکــی نمــاز  تاوقــاارجالــب اینســت کــه مــن بــا خزیــدن میخــواهم درصــف نمــاز خــودرا برســانم اکثرګمعلولیــت امــاده نیســتنددودی

 (می کند. وید همان جاباش زحمت نکش نمازتوهمان جا هم قبول میشود)خندهګرسم ترحم می

 

 



 اجتماع در خانواده واشخاص دارای معلولیت   تمشکال

باشند و به دلیل عدم آگاهی از حقوق و اینکه مشکالت میاشخاص دارای معلولیت در سطح خانواده و جامعه نیز دارای یک تعداد از 

اشخاص دارای معلولیت نیز مثل سایر شهروندان کشور دارای حقوق و وجایب قانونی می باشند مگر متاسفانه در سطح خانواده و جامعه 

ه ت اعمل میشود که انها را از انظار مردم دورنگگیرند و در خانواده اولین خشونت که باالی اطفال دارای معلولیها قرار میاکثرا مورد خشونت

های که علیه اشخاص برند. طبق این گزارش هرچند عده زیادی از خشونتها را با خود نمیشوند و در محافل و مجالس عمومی آنداشته می

 .اندخانواده در اجتماع به آن مواجه های فیزیکی است که هم در خانه و هم در بیرون از محیطگیرد همانا خشونتدارای معلولیت صورت می

یرآمیز و حقتاز استفاده الفاظ زشت و ناپسند، رفتار  اندعبارت اندجهامومشکالتی که اشخاص دارای معلولیت با آن در جامعه و محیط با آن 

 .می باشدو زمان  وقتبه کارشانانجام ندادن 

 یصد یف دتعدا مشکالت اشخاص دارای معلولیت در خانواده و جامعه

 63.7 601 جوابیب

 13 123 ییاعتنایو ب یتوجهیب

 13.8 130 تحقیر/تبعیض

 0.2 2 یکیزیخشونت ف

 0.1 1 در بیرون یکیزیخشونت ف

 6.1 58 شرم از مردم

 1.9 18 معلولیت شدید

 1.1 10 منع از مجامع عمومی

 0.1 1 منع شدن از رفتن به خانه دوستان

 100 944 مجموع

 18ماره جدول ش

پاسخ نداده اند؛ولی متباقی  لنفر شان به این سوا 601( نفر 944آنچه در جدول باال به مشاهده میرسد بیانگر آن است که از تعداد اشخاص مصاحبه شده)

لولیت شدید، منع تن معایشان از بی توجهی و بی اعتنایی، تحقیر و توهین و برخورد تبعیض آمیز، مواجه شدن با خشونت های فیزیکی،شرماز مردم، داش

 می برند. مشدن از شرکت در مجامع عمومی و منع شدن شان از رفتن به خانه دوستان را نا



 

 

 

 

 

 

 12دیاگرام 

آنچه در دیاگرام باال دیده می 

نفر در مورد  601شود به تعداد 

که  پاسخ نداده اند و متباقی

نفر  123 نفر میشوند، 343جمله 

نفر هم از منع  11نفر از بابت معلولیت شدید و  18نفر شرم از مردم،  58نفر از تحقیر و تبعیض در مقابل شان، 130بی توجهی و بی اعتنایی، 

 نفر هم مواچه به خشونت فیزیکی شده اند. 3شدن شان در شرکت در محافل و مجامع عمومی و 

نفر اشخاص مصاحبه  883انجا نتیجه چنین بود که از که در مورد وضعیت حقوق اشخاص دارای معلولیت داشتیم در  1393در گزارش سال 

 3از بی توجهی و بی اعتنایی، 116از تحقیر و توهین، 147نفر که در مورد مشکالت شان در خانه و اجتماع خبر داده بودند به تعداد  275شده 

ن به خانه دوستان را از جمله مشکالت خود نفر هم منع شدناز رفت 2نفر ممانعت از مجامع عمومی و  4نفر از لت و کوب توسط مردم محل،

 33در سطح خانواده ذکر کرده بودند.

یم بیانگر آن است که میزان خشونت انواع و هم تحقیق که خاص در مورد مشکالت اشخاص دارای معلولیت در سطح خانواده و جامعه داشت

آمد اقتصادی اشخاص دارای معلولیت دارد که شایقین می خشونت در قبال اشخاص دارای معلولیت وابسته به سطح سواد و اشتغال و در 

 34بیشتر مطالعه نمایند.نفر مصاحبه شده است  1500که با  توانند با مراجعه به این کتاب 

استفاده از القاب زشت و ناپسند،رفتار تحقیر آمیز،برخورد ترحم آمیز و عدم پذیرش شان برای کار اشخاص دارای معلولیت از در نتیجه 

 سب همواره شاکی اند و این رفتار و برخورد باید تغیر نماید.منا

 حق مسکن برای اشخاص دارای معلولیت

    

ین المللی . این حق در اسناد ملی و بید از این حق مستفید باشندحق مسکن نیز یکی از حقوق بشری بوده و اشخاص دارای معلولیت نیز با   

چنین آمده است که:... دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع  ه چهاردهم قانون اساسی افغانستانمادقسمت از ضمانت شده است،طوری که در 

 35ملکیت های عامه برای اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ،تدابیر الزم اتخاذ می نماید.

                                                            
 ،ناشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 1393محبتی علی، گزارش وضعیت حقوق اشخاص دارای معلولیت، سال  - 33

 (( 1387www.aihrc.org.afشخاص دارای معلولیت و مشکالت انها در خانواده و جامعه،سالبخش تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت ا- 34
 هجری شمسی،از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 1382قانون اساسی افغانستان ،مصوب سال  - 35
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مشکالت اشخاص دارای معلولیت در خانواده و جامعه



 و آپارتمان های رهایشی چنین آمده است:نمرات زمین قانون حقوق و امتیازات دارای معلولیت در اختصاص  ماده بیست و چهارم 

( در قیمت آن برای معللویت بی سرپناه سهمیه جداگانه را %50شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز و والیات با تخفیف) -1

 اختصاص می دهد.

( در قیمت %20نه را با تخفیف)وزارت انکشاف شهری و سایر ادارات ذی ربط،حین تزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگا -2

 آن برای معلولین بی پناه اختصاص می دهد.

معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند، در صورتی که عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند، حین تعیین سهمیه نمرات  -3

 36زمین و آپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت اده می شود.

 
 20جدول شماره 

 

را نشان  %6.5که  نفرشان 61و  نمودندیمزندگی  شانیشخص یهاخانهدر  هاآن %63نفر که  595در تحقیق نظارتی که داشتیم دیده شد که  

 6گروی و  یهاخانهدر  17و  ییگرا یهاخانهدر  دهدیمرا تشکیل  %18 نفرشان 170زندگی نموده و  اقاربشاندر خانه دوستان و  دهدیم

 ندر مورد پاسخ  بقیهنفر در آسایشگاه و مرستون زندگی نموده و  5موروثی و  یهاخانههم در 

 :گیرییجهنت

موضوع که از این نوشته و محصول نظارت های ما در مورد دسترسی به ابتدایی ترین حقوق اشخاص دارای معلولیت به عنوان یک شهروند  

کشور بدست می آید،دیده میشود که هنوز هم آنها از ابتدایی ترین حقوق شان در زمینه دارای کرامت انسانی و حقوق مساوی با سایر اتباع 

تعلیم و تربیه،دسترسی به حق صحت، دسترسی به کار و اشتغال، دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به آموزش های فنی و حرفوی 

امه توانبخشی در سراسر کشور وجود ندارد. هر چند وزارت برخوردار نبوده و برای اشخاص دارای معلولیت های ذهنی تا هنوز کدام برن

محترم معارف کشور از دسترسی به تعلیمات فراگیر و اختصاصی برای اطفال دارای معلولیت بینایی،شنوایی و ذهنی )هوش نارسا(خبر می 

همگانی و اختصاصی اندک است و در  دهند ولی زمانی که به آمار و ارقام مراجعه می کنیم دیده میشود که تعداد شاگردان در مکاتب

صورت که دسترسی به مکتب هم داشته باشند نیازمندی های تعلیمی شان مطابق وضعیت و شرایط شان سازگار نبوده و هنوز از ترجمان زبان 

 اشاره،مواد درسی به خط بریل وغیره وجود ندارد.

                                                            
 1390بشر افغانستان،سال نشر حوت  مجموعه قوانین، قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت،ناشر کمیسیون مستقل حقوق - 36
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اشخاص مصاحبه شده در چه نوع خانه ها سکونت دارند



نهایت مهم بوده و دولت ملزم است که از طفل دارای معلولیت ذهنی و  ضرورت برنامه های بازتوانی برای اطفال دارای معلولیت ذهنی   

 خانواده اش حمایت همه جانبه نماید.

دسترسی به اماکن عامه مخصوصا مکاتب، شفاخانه ها،کلینک ها،ترانسپورت شهری و سایر ادارات دولتی و تشناب های مخصوص برای  

نیز باید توسط سکتور دولتی و سکتور خصوصی در نظر گرفته نشده و اشخاص ه رو هاو مناسب سازی معابر و پیاداشخاص دارای معلولیت 

 دارای معلولیت را دچار مشکالت عدیده می سازد.

  هایشنهادپ

  دولت مخصوصا وزارت محترم معارف کشور در زمینه جلب و جذب اطفال دارای معلولیت تالش همه جانبه نموده و محیط

 و نمیه عالی را برای شان مهیا سازند.مکاتب،مراکز تحصیالت عالی 

  استخدام استادان برای آموزش خط بریل،زبان اشاره و کتب درسی مخصوص برای افراد کم بین باید تهیه گردیده و در اختیار

 شاگردان واجدشرایط قرار داده شود.

 م امور زنان باید برای توانبخشی و وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین،وزارت محترم صحت عامه و وزارت محتر

 اد نمایند.جبازتوانی اشخاص دارای معلولیت ذهنی تدابیر الزم اتخاذ نموده و حد اقل در سطح زون ها این مراکز را ای

  یک نیاز اساسی برای برنامه ریزی ها برای اشخاص سروی ملی معلولیت که مطابق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

 ولیت محسوب میشود؛هر چه زودتر از طرف سکتور های مربوط مورد اجرا قرار گیرد.دارای معل

 در برنامه های خود موضوع معلولیت را در همه برنامه های انکشافی خود در نظر بگیرد. دولت، اخصا وزارت محترم اقتصاد باید 

 د.هیه و ان را با نهاد های جامعه مدنی شریک بسازدولت باید گزارش از تطبیق مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت را ت 

 ماعی شهدا و معلولین باید پروسیجر  معیار های مناسب را برای توزیع نمرا رهایشی،آپارتمان ها و بروسیه وزارت کار امور اجت

 های تحصیلی و سایر امتیازات اشخاص دارای معلولیت تهیه و اجرایی بسازد.

 ی و غیر دولتی را)اخصا مکاتب، دانشگاه ها(را برای استفاده اشخاص دارای معلولیت از نظر دسترسی دولت باید تمام ادارات دولت

 فزیکی مناسب سازی نموده و زمینه آموزش را برای تمام کسته گوری های اشخاص دارای معلولیت فراهم نماید.
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