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بنی آدم اعضای یک پیکرند

هک رد آفرینش ز یک گورهند

چو عضوی هب ردد آورد روزگار

دیگر عضواه را نماند قرار



چرا؟



:مقدهم و طرح بحث

گاه شی گوهن و شی گشتگی انسان ی مورد سنجش قرار در این نگرش، انسان به دلیل کارایی ماد: ن

ولید مادی موقعیت اجتماعی، منشأ نژادی، قدرت جنگ آوری، قدرت اقتصادی و ت. می گیرد
.معیار و مالک ارزش گذاری به انسان است

ریِ انسان گاه انسان گرا و غایت پندا ر ذات خود واجد در این نگرش، شخصیت انسانی د: ن

سرشت انسانی در این نگاه، انسان غایت ذاتی است  که صرفا به دلیل. ارزش دانسته می شود
.مورد مدح و ستایش قرار می گیرد



:واژگان کلیدی
طلوب بر توانمندی های نامیا توأم است که تأثیر دیدگی جسمی یا ذهنی آسیب معلولیت : معلولیت و انواع آن

.  شخص در انجام فعالیت های معمول روزانه دارد
به ( 5)روانی یا فکری؛ ( 4)حسی؛ ( 3)ذهنی؛ ( 2)جسمی؛ ( 1: )آسیب دیدگی ممکن به چند نوع ذیل ظاهر شود

.شکل توأم

ز ارج و احترامی است که یک فرد به دلیل انسانیت خود ا( inherent dignity)کرامت ذاتی: کرامت انسانی

.  آن برخوردار می گردد
.کرامت اکتسابی یا ارزشی( 2)کرامت ذاتی؛ ( 1): در اسالم کرامت به دو نوع تقسیم شده

.است( Natural Rights)در یک تعریف همان حقوق طبیعی( Human Rights)حقوق بشر: حقوق بشر

مطابق . ردار استدر تعریف دیگر، حقوق بشر عبارت از مجموعه حقوقی است که هر انسان به دلیل انسانیت برخو
.تعریف سوم، حقوق بشر همان جلوه ها یا سپرهای کرامت انسانی است



:سیر اتریخی حمایت از اشخاص دارای معلولیت
 در انگلیس حمایت هایی صورت 1890-1889در سطح ملی از

گرفت؛
پس از جنگ اول جهانی در امریکا تحوالتی بوجود آمد؛
ص در اسناد عام حقوق بشری مانند منشور حقوق بشر و اسناد خا

مورد کودکان به این مسأله تماس گرفت؛
 صادر شد؛70اعالمیه حقوق اشخاص دارای معلولیت ذهنی در دهه
بنام 1993-1983بنام سال اشخاص دارای معلولیت و دهه1981سال

دهه حمایت از اشخاص دارای معلولیت نام گذاری شد؛
بعد از 2008می سال3کنوانسیون تصویب شد که در 2006در سال

.تصویب بیستمین کشور اجرایی گردید



(:1)مبانی نظری حقوق اشخاص دارای معلولیت

اولین توجیه رد این مورد ارزش حیات یا حق حیات است.

لولیتمعدارایکهفردیهربایدکهاستآنضامنآبرومندانهحیاتحق

لهوسیبهحیاتحقخود.گرددبرخوردارخویشبشریحقوقازاست،

.می باشداثباتقابلهرفردیبرایماوجدانی-اخالقیشهود

بهاسبمندومنسلازناشیحقوقمجموعدرورفاهیحقوقبرایمبنااین

.می رسدنظر



(:2)حقوق بشر از نظر کرامت انسانی
استشدهمطرحدیدگاهدونظرایناز:
انسانهکاستشدهلحاظانسانبرایدلیلیبهانسانیکرامت-1

است؛ارادهوعقلدارای
ارایدکهاستاشخاصیحقوقتوجیهموردایندراساسیمشکل

.هستندذهنیمعلولیت
برایخاصوجودیساختاروجوددلیلبهکرامتدوم،نظرمطابق-2

است،الهیبعددارایکهایندلیلبهانسان.استشدهدادهانسان
می باشد؛کرامتواجد

کمبودذالاست،انسانوجودیپرتوهایازیکیفقطعقلنظرایناز
.نمی گرددانسانازکرامتسلبباعثآن،



:(3)حق سبزو عقل سرخ 
همگان،دیوانحتیباشند،پلیدوابلهاندازههرآدمیان»:می نویسددکارت

آنبهراخودافکارکهبسازندکالمیکرده،ترکیبهمباراچندالفاظیمی توانند
باشد،قتخلخوشوکاملقدرهردیگری،حیوانهیچولیبفهمانند؛وسیله

ایننهورانجانکهدانستمی تواناینجااز...دهدانجامراکاریچنیننمی تواند
برایکهشدوممعلزیراندارند؛عقلهیچبلکهدارند،عقلآدمیازکمترکهاست
انسانروحازلیکبهحیواناتروحیقیناًونیستالزمفراوانعقلگفتن،سخن

.«استمتفاوت
جهتهمیناز.تاساخالقیفاعلتنهاارادهداشتندلیلبهانسان:می گفتکانت

بودنغایت.دمی باشفی ذاتهغایتانسانوبودهممنوعانسانازابزاریاستفاده
.استانسانیکرامتصامناست،متکیعقلمبنایبرکهانسان



(:4)پای رد زمین و سر رد آسمان: انسان
استکرامتدارایخاصوجودیساختارداشتندلیلبهانسان:
است؛الهیخلیفهدین،نظرازانسان-1
است؛عالمموجودانسان-2
است؛الهیروحدارایانسان-3
است؛شدهخلقانسانبرایچیزهاهمه-4
است؛نمودهتصریحراویاکتسابیوذاتیکرامتقرآن_5
براییتنهایبهعقللذاواستروحازپرتوهایهرکدام...ووجدانعشق،ایمان،عقل،-6

نیست؛کافیکرامت
علقتبدانبودنانسانمحضبهروحچوناست،انسانیتبرمتوقفذاتیکرامت-7

.می گیرد



:نتایج پذریش کرامت انسانی
هستند؛برابرباهمانسان هاهمهکرامت،نظراز
الزمبلکهنیست؛کافیبرابریمعلولیت،دارایاشخاصخصوصدر

شود؛رفتاربرابرمثابهبهکهاست
فرهنگی،برنابراشرایطکهاستاینالزمه اشبرابر،مثابهبهرفتار

شود؛ساختهبرابر...وروانیجسمی،
4مادهردراامرایننیزمعلولیتدارایاشخاصحقوقکنوانسیون،

ریعتسبرایکهویژةتدابیری(4)»:استدادهقرارتأکیدمورد4بند
براست،ریضرومعلولیتدارایافرادعملیبرابریبهدستیابییا

.«نمی گرددتلقیتبعیضحاضرکنوانسیوناساس
شرایطیسازبرابربرایحمایت هاایننیزآنموادسایربرآنعالوه

.می شودشاملرا



:مسأهل اهلیت و کرامت انسانی
استنوعدوبهوگویندراتکلیفوحقشدنداراصالحیتاهلیت:
بهانسانیهرودهبوانسانیتبامرتبطاهلیتنوعاین:تمتعیاایفااهلیت-1

.افغانستانمدنیقانون30ماده.می باشدداراشدنمتولدزندهمحض
لذا.تاستمیزقوهوعقلبرمتوقفاهلیتنوعاین:استیفااهلیت-2

دانستهنوعاینفاقدمی باشند،طفلومجنونمعتوه،سفیه،کهافرادی
.می شوند

بایداهلیتنوعاینمعلولیت،دارایاشخاصحقوقکنوانسیوننظراز
دارایمیتقیمواین.شودبرقرارحمایتیپدرساالرییاقیمومیتبراساس

بایدولیوقیم-2باشد؛معلولیتدارایفردمصالحمحور-1:استشرطدو
.باشدداشتهراالزماخالقیصالحیت



:هجیتن بحث

است؛انسانانسانیتبرمتوقفانسانیکرامت
است؛هاآنانسانیکرامتضامنمعلولیتدارایاشخاصانسانیت
کهودمی شتأمینزمانیمعلولیتدارایاشخاصانسانیکرامت

شود؛تضمینآنهابشریحقوق
ارایداشخاصبشریحقوقاجرایوتبعیضمنعوبرابریالزمه

.استثبتمتبعیضبراتکاءیابرابرمثابهبهرفتارمعلولیت،



نستان، هب امید دنیای سبز و حقوق بشری ربای همه اتباع افغا

!بوژیه اشخاص دارای معلولیت



منابع

.1378حکمتنشر:تهران،2چاخگری،آرش:ترجمهاخالق،فلسفهریچلز،جیمز1.
بشر،حقوقمطالعاتمرکزمفید،دانشگاه:قم،1چ،«بشرحقوقنظریمبانی»المللیبینهمایشمقاالتمجموعهدرانسانی،کرامتودیننوبهار،رحیم2.

1384.

.1388دانش،شهر:تهران،1چ،(دومدفتر)معاصرجهاندربشرحقوقفاطمی،سیدقاریمحمدسید3.

.1390دانش،شهر:تهران،3چنظری،مباحثبرآمدیدر،(یکمدفتر)معاصرجهاندربشرحقوقفاطمی،سیدقاریمحمدسید4.

.20بابتفسیری،ترجمهالویان،سفربی تا،بی جا،مقدس،کتاب5.

انتشارات:تهرانمجتهدی،مکریدکتراستادنامهجشن:فلسفهدرسفلسفه،درداعوانی،شهین:ترجمهتناقض ها،ومسائل:انسانکرامتایدهبایرتز،کورت6.
.1384کویر،

.1380آیه،نشر:تهراننوری،خواجوی:ترجمهمدرنیته،پستمنظرازبشرحقوقجهانیاعالمیه،.ا.خوزهآلوز،لیندگرن7.

.1377دادگستر،نشر:انتهرالمللی،بینتحوالتپرتویدربشرحقوق:درطرازکوهی،شریفیحسین:ترجمهبشر،حقوقفلسفیمبانیفریمن،مایکل8.

.1388جعفری،تقیمحمدعالمهآثارنشروتدوینمؤسسه:تهران،4چغرب،واسالمنظامدوتطبیقومقایسه:بشرجهانیحقوقجعفری،تقیمحمد9.

.41رهشمایازدهم،سالاجتماعی،رفاهپژوهشی-علمیفصلنامهالملل،بینحقوقدرمعلولینازحمایتآبادی،قوامرمضانیحسینمحمد10.
.1378طه،فرهنگیمؤسسه:قم،1چ،2اسالمیکالمآموزشمهر،سعیدیمحمد11.

.1317شاه،علیصفیمطبوعاتیبنگاه:تهراناروپا،درحکمتسیرفروغی،علیمحمد12.

مفید،دانشگاه:قم،1چ،«بشرحقوقنظریمبانی»المللیبینهمایشمقاالتمجموعهدرناهمخوانی،اسطورهاسالم؛حقوقوبشرحقوقبادرین،.ایمسعود13.
.1384بشر،حقوقمطالعاتمرکز

.1379برنا،بهمنهمکاریبهانتشارسهامیانتشارات:تهران،5چ،2ج،(قراردادهاعمومیقواعد)مدنیحقوقکاتوزیان،ناصر14.

.58،1381شمارهسیاسی،علوموحقوقدانشکدهمجله:تهرانمعلولیت،دارایافرادحقوقازحمایتدرالمللیبیناقداماتمصفا،نسرین15.

.1037،15/6/1389مسلسلنمبرمعلولین،امتیازاتوحقوققانونرسمی،جریدهعدلیه،وزارت16.

نمبرالعاده،فوقشماره،(م2006دسامبر13متحد،مللعمومیمجمعمصوب)معلولیتدارایافرادحقوقکنوانسیونرسمی،جریدهعدلیه،وزارت17.
.1052،25/3/1390مسلسل

.بشرحقوقجهانیاعالمیه18.

.مدنیوسیاسیحقوقکنوانسیون19.
.فرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقکنوانسیون20.
.افغانستانمدنیقانون21.

22. http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html



شناسنامه

تانافغانساسالمیجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدرکمیسیوننمایندهطیبی،شریفمحمد:نویسنده.
انسانیکرامتومعلولیتدارایاشخاصحقوق:عنوان
بشرحقوقآموزشبخشبشر،حقوقمستقلکمیسیون:امتیازصاحب.
بررسیهیأت:

بخشملیکنندههماهنگجاوید،علیرحمانتعلیمات؛بخشکمیشنرارغون،وحیدالدین:تخصصیوفنیبررسیاعضای:الف
.افغانستاناسالمیجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدرکمیسیوننمایندهطیبی،شریفمحمدوآموزش؛

.افغانستاناسالمیجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدربشرحقوقمؤلفونمایندهعاطف،عبدالحمیداستاد:ادبیویراستار:ب
1393زمستان:انتشارسال.
الکترونیکینسخه:چاپنوبت.
انترنتیسایتآدرس:WWW.AIHRC.ORG.AF


