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 مستقل حقوق بشر افغانستان پیام ریاست کمیسیون

، اقتصادیحقوق ترین مصادیق و از مهمبوده آموزش جزء حقوق بنیادی بشری  حق دسترسی به خدمات صحی و

دسترسی به این حقوق از  ها و شرایطفرصت یفراهم آور آید.می حساببه فرهنگی شهروندان و اجتماعی

به لحاظ  در سکتور صحت و آموزش مسئول نهادها و ساختارهای کند کهمی و ایجاب استهای دولت مسؤولیت

 .ه شوددانکشاف داکمی و کیفی 

 حقهبکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اجرا و نشر این تحقیق، عالوه بر بررسی میزان دسترسی شهروندان 

را دریافته و پیشنهادهای مشخصی را  زمینه ها و مشکالت موجود در هر دوچالش وزش، تالش نمودهصحت و حق آم

 کمیسیون همچنین انتظار دارد که کند. ارائه، شده به آدرس دولت و جامعه جهانی های دریافتچالشبه هدف رفع 

قرار  وردتوجهمقیق را پیشنهادهای این تح ،در سطح ملیخویش های انکشافی تدوین برنامهجریان دولت افغانستان در 

 هد.د

 خشبکه جنگ و ناامنی  یآن از سراسر کشور در شرایط ازیموردنآوری معلومات که اجرای تحقیق و جمع یقین دارم

و والیتی  ساحویبنابراین از تمامی همکارانم در دفاتر ؛ کار ساده و آسانی نبوده است ،فراگرفتهاز کشور را  یعمده

 ،ازیموردنمعلومات  یآورجمعهای مختلف کشور جهت والیت بهو قبول خطر شناسی که با تعهد و مسؤلیت

 برای آنان موفقیت و سالمتی آرزو دارم. بزرگو از خداوند  قدردانی نموده، اندسفرکرده

ی ردااند، از مقامات اآوری معلومات همکاران کمیسیون را مساعدت نمودهجمع روند درهمچنین از تمامی کسانی که 

و ند اقرار داده شامنیتی تحت پوش لحاظبهکه همکاران ما را امنیتی  مسئوالنتحت پوشیش این تحقیق، از  هایوالیت

حقیق را در اختیار این ت ازیموردنریف افغانستان که حاضر شدند با همکاران ما مصاحبه انجام داده و معلومات مردم شاز 

 !عدالتیبه امید افغانستان آزاد و عاری از بی .مکنصمیمانه قدردانی و تشکر می ،قرار دهند

 

 شهرزاد اکبر

 س کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانیری
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 گزارش خالصۀ

 الصۀخو  افتهیانجامآموزش  حق صحت و حقبهمیزان دسترسی مربوط به ه هدف دریافت معلوماتب تحقیق این

 گردد.شامل موارد زیر میدر آن  آمدهدستبهمعلومات 

آن  ازیموردن( معلومات ۹۹۱2ماهه انجام یافته است که در شش ماه اول )سنبله تا دلو  2این تحقیق در یک دوره زمانی 

آوری گردیده و در دو ماه بعدی ای جمعخانه، )تحقیقات میدانی( مصاحبه و مطالعات کتابنامهسؤالی لهیوسبه

 ی و تحلیل معلومات و نگارش متن گزارش، تکمیل گردیده است.بنددسته( کار ۹۹۱۱و حمل  ۹۹۱2)حوت 

والیت  ۹1نفر از  16۹2جمعیت نمونه آن  وجمعیت آماری این تحقیق در مطالعات میدانی، تمام شهروندان کشور 

در شهر و  جمعیت نمونه ٪12۷1 .اندان تشکیل دادهمردرا دیگر  ٪61۷۹و  انزنرا  آنان ٪۹7۷۱اند که بوده ۹کشور

  .کنندمیزندگی  ،ها و دهاتدر قریهدیگر  1۹۷2٪

 الف: دسترسی به خدمات صحی

بیشتر از دو کیلومتر  در فاصلۀ ٪1۹۷7 نفر آنان شامل ۹12۹نفر  16۹2که از میان  دهد میاین تحقیق نشان های یافته  

 ٪11۷2که اند در حالیر دسترسی به خدمات صحی مواجههای جدی دکنند که با چالشاز مرکز صحی زندگی می

 اند. به این پرسش پاسخ ندادهمانده باقی ٪۹۷1متر زندگی نموده و دو کیلودر فاصله کمتر از 

 رضایت از خدمات در مراکز صحی

 ٪11۷1ولی  اندخدمات در مراکز صحی رضایت نداشته ارائهاز مردم نسبت به  ٪11۷1این تحقیق نشان داده است که 

 .اندباقی مانده نظری خاصی در این مورد نداشته ٪۹و  باشنداند که از ارایه خدمات صحی راضی میدیگر گفته

 دالیل ناراضیان

از کمبود امکانات و لوازم موردنیاز طبابت در  آنان ٪12۷۹ اندکسانی که از ارایه خدمات صحی ناراضی بودهاز میان 

نادرست بد و  از رفتار آنان ٪۱۷۹از نبود داکتر زنانه و  آنان ٪7۷۹از کمبود داکتر متخصص  آنان ٪11۷1مراکز صحی، 

باقی مانده ناراضیان دلیل خاصی برای عدم  ٪۹2۷۱ نهایت اند دربوده کارمندان مراکز صحی شکایت داشته و ناراضی

 اند.ارایه نکرده ،از ارایه خدمات صحی انشرضایت

 تیفیباک یدسترسی به ادویه

سی دستر زمینۀ دراند که دهتأیید نمویا جمعیت نمونه شوندگان از مصاحبه ٪12که  دهدنشان می قیتحقمعلومات این 

راضی  ادویه،اند که از کیفیت گفته ٪1۹۷1و  باشندیم خویش با مشکل مواجه یدر منطقه ازیموردن یبه ادویه

 ٪1۷۹شان دسترسی دارند و اند که به دواهای مورد نیاز در منطقهاز مصاحبه شوندگان تأیید نموده ٪6۱۷۱باشند، نمی

 اند.مانده به این پرسش پاسخ ندادهباقی
                                                             

فراه، کابل،  دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب،بادغیس، بامیان، بدخشان، بغالن، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، ۹ 

 کندز، کندهار، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، میدان وردک، نیمروز، هرات و هلمند. کاپیسا،
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 اعتمادقابلموجودیت البراتوار 

ندرد استو  اعتمادقابلاند که در محل زندگی آنان البراتوار گفتهجمعیت نمونه  ٪16۷6این تحقیق  هاییافته اساسبر 

اندن که به البراتوار قابل اعتماد دسترسی دارند گفته ٪1۹اما  اند.وجود نداشته و مردم به این دلیل با مشکالتی مواجه

 اند.ادهبه این پرسش پاسخ ند ٪1۷1و در نهایت 

 های صحی و وقایهدسترسی زنان و اطفال زیر پنج سال به مراقبت

های جمعیت نمونه در زمان بارداری به از زنان خانواده ٪16۷1نتایج مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که 

های خانواده از زنان و اطفال ٪۹1۷6باشند و کلینیک یا مراکز صحی مراجعه نکرده و زیر نظر داکتر متخصص نمی

های اند که زنان خانوادهگفتهکل مصاحبه شوندگان  ٪16۷7همچنین  .اندبازماندهاز تطبیق واکسن مصاحبه شوندگان 

از زنان  ٪۹۹۷6شوند ونیز ها را رعایت نکرده و زودتر از آن باردار میسه سال بین والدت حداقل یآنان فاصله

 نمایند.داکتر یا قابله والدت می هنوز در خانه و بدون حضور ،نهجمعیت نموهای خانواده

 دسترسی به مراکز درمان اعتیاد

اند که گفته آنان ٪۹6۷7 اندهای آنان معتاد بودهکسانی که شامل این تحقیق بوده و خود یا اعضای خانوادهاز میان 

ما باقی ا مالی، به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی ندارند. ی راه و عدم تواناییهای آنان به دلیل دورتاد خانوادهاعضای مع

 اند که به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی دارند.افراد تأیید نموده

 تعلیم و تربیت حقبهب: دسترسی 

یالت عالی ابتدائیه، متوسطه، لیسه و تحص هایبخشهر یکی از در به صورت جداگانه تعلیم و تربیت  حقبهدسترسی 

 .است قرارگرفته یموردبررسترتیب به

 ابتدائیه یدوره

ای جامعه هنفر واجد شرایط رفتن به مکتب ابتدائیه در خانواده 6۹61 درمجموعنتایج تحقیقات نشان داده است که 

 6۹61دهد که از میان . این معلومات همچنین نشان میاندبودهدختر( ٪11۷7نفر آنان ) ۹۹71که  اندنمونه وجود داشته

 تیهادرنمحروم بودند. ابتدائیه از رفتن به مکتب  از واجدین شرایط ٪16۷1بنابراین ؛ رفتندبه مکتب میآنان  ٪7۹۷6نفر 

کل دختران در سنین رفتن به مکتب ابتدائیه را  ٪1۱رفتند، دختر بودند که به مکتب ابتدائیه می که یکسانکل  1۹۷۱٪

 .شدندمیشامل های جمعیت نمونه، در خانواده

 متوسطه یدوره

نفر  ۹۹۹1شونده در دوره سنی مکتب متوسطه به های مصاحبهبر اساس معلومات این تحقیق تمام اطفال خانواده

 ٪11۷1ند و رفتبه مکتب می ٪71۷6 نفر ۹۹۹1اند. از میان ( دختر بوده٪12نفر آنان ) ۹1۱۱رسیدند که از این میان می

که  ددختر بودنآنان  ٪۹7۷1رفتند م بودند. از میان کسانی که به مکتب متوسطه میاز رفتن به مکتب متوسطه محرو

 .ه استدبو 12۷۹ های جمعیت نمونهخانواده نسبت آنان با کل دختران این دوره سنی
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 لیسه یدوره

و بقیه  دختر ٪17۷1نفر بودند که از این میان  11۱۹های جامعه نمونه تعداد واجدین شرایط رفتن به لیسه در خانواده

رفتند و بقیه یا درس را ترک کرده به لیسه می ٪6۹۷7لیسه قرار داشتند  . از میان کسانی که در سنین دورهاندپسر بوده

ه در کهای جمعیت نمونه خانوادهند. همچنین تعداد دختران از همان ابتدا شامل مکتب و درس نگردیده بوداصالً یا 

 ٪16۷۹اند که تنها بودهدرس در دوره لیسه  النشامکل  ٪۹1۷6خواندند درس میه لیسه شامل مکتب بوده و رود

 .ادنددتشکیل می دخترانی که در سنین دوره لیسه قرار داشتند را

 دوره دانشگاه

 1621ه ب درمجموعهای جامعه نمونه در خانواده دانشگاهبر بنیاد معلومات این تحقیق تعداد واجدین شرایط رفتن به 

د در سنین رفتن به دانشگاه قرار داشتن که یکسان. از میان بودندو بقیه پسر دختر  ٪1۱۷1ند که از این میان رسیدمی

کل دختران  ٪1۱دانشگاه و ن شامالکل  ٪1۹۷1 ختران بوده وها از میان دنفر آن ۹71رفتند که به دانشگاه می 67۷۹٪

 گرفتند.را دربر میهای جمعیت نمونه در خانوادهدانشگاه در سنین رفتن به 

 دالیل نرفتن به مکتب

ب عرف اند که دلیل نرفتن اطفال به مکتروند تأیید نمودهاز کسانی که اطفال واجد شرایط آنان به مکتب نمی ۹1۷1٪

 ٪۹۹۷7ها و دهات، در قریه خصوصبهاز کمبود مکتب  ٪1۹۷1 و عنعنات حاکم در جامعه افغانی بوده است. همچنین

از مشکالت  ٪1۷1ها و از مشکالت اقتصادی خانواده ٪۹1۷1از وضعیت بد امنیتی،  ٪۹1۷7از دوری راه خانه تا مکتب، 

 عنوانهبیا سطح پایین علمی معلم، کمبود کتاب، کمبود صنف درسی و ... معلم مربوط به اداره مکتب مثل کمبود 

 اند.دالیل عدم رفتن اطفال به مکتب یادآوری نموده

 یل عدم رفتن پسران به دانشگاهدال

از پسران واجد شرایط رفتن به دانشگاه، عدم توانایی مالی و اقتصادی  ٪11۷1بر بنیاد این معلومات دلیل نرفتن 

های امنیتی به دلیل چالش ٪۹۹۷۹ به دلیل ناکامی در امتحان کانکور ٪۹2۷۹ بیترتنیابههای آنان بوده است. خانواده

ند در کنهای دانشگاهی که فکر میبه دلیل عدم موافقت والدین و بزرگان خانواده با دانشگاه و محتوای درس 7۷7٪

 ند.اهبه دلیل خواست شخصی از رفتن به دانشگاه محروم بود ٪6۷1 تیدرنهاو  باشدنان میمغایرت با باورهای اعتقادی آ

 دالیل نرفتن دختران به دانشگاه

د حاکمیت عرف و عنعنات ناپسن دلیلبه از دختران واجد شرایط رفتن به دانشگاه ٪۹7۷۹است که  این تحقیق نشان داده

به دلیل ناکامی در  ٪۱۷1همچنین  .انداز رفتن به دانگشاه محروم بوده هاهای اقتصادی خانوادهچالشدلیل به ٪11۷2و 

زنان و دختران توسط مردان،  تیاذ و آزار از به دلیل ترس ٪2۷1ی امنیتی اهبه دلیل چالش ٪۱۷۹امتحان کانکور، 

به دلیل  ٪۹۷6 تینها درو در یک شهر دیگر دور از خانواده  یوزندگها ونیت دختران در لیلیهبه دلیل عدم مص 7۷1٪

 اند.اراده شخصی از رفتن به دانشگاه محروم بوده
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 مقدمه

ف های است که به هددومین گزارش از سلسله گزارش ،آموزش حق صحت و حقبهتحقیق بررسی میزان دسترسی 

های حقوق بشری دارند، که بیشترین ارتباط را با اصول و ارزشانکشاف پایدار هدف از اهداف  ۹1 نیالبستعیین 

های ای را برای شاخصدریافت معلوماتی است که بتواند معلومات پایه به دنبالاین تحقیق  گریدانیببهاست.  افتهیانجام

های شلها( اهداف سوم و چهارم آجندای انکشاف پایدار فراهم کند تا بتوانیم عالوه بر دریافت چامقاصد )تارگیت

ین آمده در ادستساس معلومات بهبر انیز  شرویپهای را در سال راستای صحت و آموزش موجود، میزان انکشاف در

 ارزیابی کنیم.تحقیق، 

ت به های اخیر نسبروشن است که میزان دسترسی شهروندان به خدمات صحی و نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سال

 ۀزمیندو های حقوقی و ساختاری موجود در این بهتر شده و ظرفیت مراتببهم. 1222قبل از سال  خصوصبهها گذشته

و در هر واحد اداری چندین مرکز درمانی دولتی و  افتهیتوسعهیافته است. نهادهای صحی  یتوجهقابلانکشاف 

روند نیز کم میاز اطفال به مکتب رفته و تعداد کسانی که به دانشگاه  یخصوصی ایجاد گردیده است. بخش اعظم

تهیه و  مینۀزهای حمایتی خاصی در این اشته و برنامهحقوقی در برابر درس و تعلیم دختران وجود ند نیستند. هیچ مانع

 تطبیق گردیده است.

وجود داشته و تعداد زیادی از مردم به خدمات صحی  زمینۀدر هر دو  ها هنوز مشکالتی متعدد و متنوعیاما با تمام این

ی از مردم . هنوز تعدادباشندمیبیشتر های تعلیمی و تحصیلی دسترسی نداشته و نیازمند توجه و حمایت و برنامه

زارش سال، باال گ پنجمادران و اطفال زیر  صحی زندگی کرده و میزان مرگ و میربسیار دور از مراکز  یهابافاصله

 یبوده و بخش پایین ،های واگیرهای وقایوی در برابر بیماریگردد. هنوز سطح آگاهی عامه نسبت به الزامیت ظرفیتمی

 اند.نبردهها، پیسه سال بین والدت حداقل یاتی فاصلۀبه اهمیت ح هااز خانواده

 خصوصبههای اقتصادی، تعداد زیادی از اطفال واجد شرایط ها، ناامنی و چالشهای سنتی خانوادههنوز به دلیل دیدگاه

وی به دانشگاه از س رفتن دراز رفتن به مکتب بازمانده و جوانان و نوجوانان ما با مشکالت و موانع خاصی دختران 

 اند.ها و اجتماع مواجهخانواده

 و زمینهدر ههای موجود در دریافت چالش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است با اجرای این تحقیق و

های ۀزمین در ند انکشاف ملی ایفا نموده و از این طریق به رو ،ادشدهیهای نقش خویش را در راستای از بین بردن چالش

 صحت و حق آموزش، کمک نماید حقبهدسترسی 

 نکمیسیو تیمأمور

رای بهتر ب هایزیربرنامهبه هدف بهبود  ازیموردنهای آمار و احصائیه ارائهگزارش و های تحقیقاتی و تهیۀی پروژهاجرا

ماده  ۹۹و  12، 17، ۹6باشد که ضمن بندهای های کمیسیون میترین مأموریتیکی از مهمشدن وضعیت حقوق بشر، 
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های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تسجیل یافته است. بر اساس این و صالحیت فیوظاتشکیل، قانون  1۹

گردد، می سهای تحقیقاتی مختلفی را با توجه به نیازمندی و ضرورت که احساهپروژ سالههمهمأموریت کمیسیون 

ردیده همراه گنیز که با پیشنهادهای مشخصی  های جداگانهج این تحقیقات را ضمن گزارشکرده و نتای یاندازراه

 رساند.است، به نشر می

و  در دفتر مرکزی بوده و مسؤولیت هماهنگیکمیسیون مهم بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر یکی از ساختارهای 

 به عهده دارد.مستقیم کمیشنر بخش  تحت رهبری و مطالعاتی کمیسیون رای اتتحقیق یهاپروژهاجرای 

دست آوردن  به به هدفصحت و حق آموزش دومین تحقیقی است که  حقبهتحقیق بررسی میزان دسترسی شهروندان 

مقصد  ۹مبتنی بر فعالیت شماره  ،داریاانکشاف پ های دو هدف سوم و چهارم از اهدافشاخصبرای معلومات پایه 

 .گردداجراء می ،نیوکمیس ۹۹۱2برنامه عمل  ۹در هدف شماره  1شماره 

 ممفاهی

حت، حق ص ای صورت گرفته که در آنحقیقات کتابخانهت لهیوسبهها در این تحقیق توضیح مفاهیم و تعریف واژه

 است. قرارگرفته یمفهومگذرا مورد تحلیل  صورتبهو حق تعلیم و تربیت  صحت، تعلیم و تربیت

 صحت

، آمده 1صحت در لغت به معنی تندرستی، سالمتی، فقدان بیماری، فقدان بیماری مستمر، عافیت، تندرستی و درستی

 است.

 :این تعریف بر اساسدر مقدمه خویش از صحت تعریف مشخصی را ارائه کرده است.  ۹اساسنامه سازمان جهانی صحت

عبارت از حالت رفاه کامل جسمى، روحى و اجتماعى بوده و تنها به نبود بیمارى یا ناتوانى خالصه  سالمت ایصحت »

 1.«شودنمی

 صحتدسترسی به  حق

ه دوازدهم دمات صحی ضمن مادخالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیوند به حق دسترسی به میثاق بین

 خویش آورده است:

بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکن الحصول به  طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع ازکشورهای  -۹»

 شناسند.رسمیت می

                                                             
 ۹۹72، انتشارات دانشگاه تهران، ص 2اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد . دهخدا، علی1

۹ .WHO 

 ( مقدمه.WHOنامه سازمان جهانی صحت ). اساس1
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تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات الزم  -1

 برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

 ومیر کودکان و رشد سالم آنان.د شدن کودکان، مرگالف( تقلیل میزان مرده متول

 ب( بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.

 ها.ها و همچنین پیکار علیه این بیمارییی وسایر بیماریگیر، بومی، حرفههای همهج( پیشگیری و معالجه بیماری

 «.1زشکی برای عموم درصورت ابتال به بیماریهای پد( ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی وکمک

ای که در آن تمامی اعضاست صحت را به وضعیت یا حالتی تعریف کرد دسترسی به  حق همچنین در تعریف دیگری

 .6جسمی، روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند های حفظ سالمتجامعه بدون تبعیض به شرایط و فرصت

دسترسی  روند درکه  های استرویکرد حقوقی صورت گرفته است، دربرگیرنده شاخصتعریف که به نحوی با هر دو 

های ینۀزم، شرایط و شدهگرفتههدف اصلی در نظر  عنوانبه آنچهتعریف دو باشد. در این می ازیموردن به خدمات صحی

نه صرف معنی لغوی  کنند.، فراهم میکیفیتباها برای دسترسی شهروندان خویش به خدمات صحی است که دولت

 جسمی، روانی و حتا اجتماعی است. صحت که برخورداری از سالمت

 تعلیم و تربیت

اصطالح تعلیم و تربیت یا آموزش ضمن ماده اول کنوانسیون مبارزه با هر نوع تبعیض در تعلیم و تربیت )آموزش( به 

ده آم ،آموزش را میسر سازد ارائه بتواندکه تحت شرایطی  تیفیباکبه آموزش معیاری و  افراد همهمعنی دسترسی 

 .7است

که برای حمایت از  داندیم شدهدادهترتیب  عمدبهاز رویدادهای  یامجموعهرا آموزش تعلیم و تربیت یا  ،گانیه

 .2است شدهیطراحفرایندهای درونی یادگیری، 

رد و یادگیری را تقویت کند موساده و ممکن کرده ی آموزش را مینۀبتواند زرا که موجودیت شرایطی هردو تعریف 

ادگیری را برای شود که بتواند روند یوکاری گفته می بنابراین تعلیم و تربیت یا آموزش به ساز .تأکید قرار داده است

 ساده سازد. ،معلم با کمکشاگردان 

                                                             
 ۹1ماده  ۹۱66المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین5 
 (۹۹2۱) ۹7۹نشر مجند، تهران صفحه ارجمند، . آسییورن ایده و دیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر امیر6

 ۹۱62کنوانسیون مبارزه با تبعیض در تعلیم و تربیت )آموزش( بند آخر، ماده اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 7 

  ۹1: ص ۹۹71 ،انـتشارات دانـا ،آبادیعلی خدیجه، ترجمه: آموزشی گانیه، بریگز و ویگر، اصول طراحی2 
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 تعلیم و تربیتدسترسی به حق 

شود که در یت گفته میبه وضعکه از تعلیم و تربیت صورت گرفت  یتعلیم و تربیت با توجه به تعریفبه ی سدسترحق 

 .۱اشته باشنددسترسی د تیفیباکها و شرایط برابر تعلیم و تربیت آن تمام افراد جامعه بدون تبعیض به ظرفیت

 روش تحقیق

 افتهیانجامی کمی و کیفبر بنیاد روش مختلط صحت و حق آموزش  حقبهبررسی میزان دسترسی به شهروندان تحقیق 

 آمدهدستبهه نامتحقیق میدانی یا تکمیل پرسش لهیوسبهکمی و با روش این تحقیق  ازیموردنات آماری معلوماست. 

 ست.ی و تحلیل محتوایی تهیه گردیده ااخانهمطالعات کتاب لهیوسبهمربوط به مفاهیم با روش کیفی و و معلومات 

 شیوه تحلیل اطالعات

و با روش کیفی تحلیل  شدهیآورجمعی اخانهمحتوایی و غیر آماری این تحقیق ضمن مطالعات کتاب معلومات

جمعیت  عنوانبهنفر از شهروندان کشور  16۹2 مصاحبه با جهیدرنت کهآماری  اطالعاتاما ؛ محتوایی گردیده است

 SPSSاست با برنامه  گذراندهرا وارد دیتابس گردیده و مراحل کدگذاری  ازآنکهپس ،آمدهدستبه نمونه

 کمی تحلیل گردیده است.با روش و با گذراندن آزمون آلفا کرونباخ،  شدهیبنددسته

 رهایمتغشناسایی 

رهای شامل متغی ؛ کهاست شناسایی گردیده اهداف انکشاف پایدار هایدر اسناد به شاخص این تحقیق هایریمتغ

 گردد.می کنندهلیتعدمستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای 

ها کی، عوامل اجتماعی سالمتی مثل موجودیت کلینافراد صحت یا سالمتی ؛صحت حقبهدر رابطه مستقل  یرهایمتغ

 .است یالبراتوارو مراکز  هاطبی و موجودیت دواخانههای علمی ردو مراکز درمانی، موجودیت ک

 ساختارها و تأسیسات آموزشی وآموزش؛ عوامل اجتماعی مثل موجودیت نهادها،  حقبه همستقل در رابط یرهایمتغ

 .باشدمی کدرهای علمی آموزشی

مادران و اطفال، میزان رضایت از خدمات در مراکز صحی  میروصحت؛ میزان مرگ حقبهدر رابطه  وابسته یرهایمتغ

 .است و میزان رضایت از کیفیت ادویه و دریافت خدمات البراتواری

ن افراد ه، لیسه و دانشگاه، میزاطهای ابتدائیه، متوستعداد شاگردان در دورهآموزش؛  حقبهمتغیرهای وابسته در رابط 

های رهاند. تعداد شاگردان دختر در دوواجد شرایط رفتن به مکتب و دانشگاه که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم

 باشند.که محروم از رفتن به مکتب و دانشگاه می یمختلف مکتب و دانشگاه و تعداد دختران

                                                             
 مجمع عمومی سازمان ملل، قبلی۱ 
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الت )جامعه نمونه( سن آنان، جنسیت آنان، ح ،میزان تحصیالت افراد شامل تحقیقاند از: عبارت کنندهلیتعد یرهایمتغ

کنند آنان که در شهر زندگی میسالمتی و معلولیت، شغل و محل سکونت  لحاظمدنی آنان، وضعیت جسمی آنان به 

 .دهات ها وقریه یا در

 تحقیق زمان اجرای

آن  ازیموردن( معلومات ۹۹۱2ماهه انجام یافته است که در شش ماه اول )سنبله تا دلو  2این تحقیق در یک دوره زمانی 

دی آوری گردیده و در دو ماه بعای جمعخانهی تکمیل فورم، )تحقیقات میدانی( مصاحبه و مطالعات کتابلهیوسبه

 ی و تحلیل معلومات و نگارش متن گزارش، تکمیل گردیده است.بنددسته( کار ۹۹۱۱و حمل  ۹۹۱2)حوت 

 نمونهآماری و جمعیت 

که جمعیت باشد نفر می ونیلیم ۹۹۷6تمام شهروندان کشور شامل  ،این تحقیق در مطالعات میدانی آماری جمعیت

 ۹22222از هر نفر  میلیون ۹۹۷6داشت عدد  نظر با درجمعیت نمونه  و ۹2دادیمتشکیل  ۹۹۱7تقریبی کشور را در سال 

رسیدند. ولی به دلیل مشکالت امنیتی همکاران کمیسیون نفر می ۹7۱1به  باً یتقربود که  شدهگرفتهنفر در نظر  دوازدهنفر 

تعداد از نامه تکمیل نمایند. لذا سفر نموده و پرسش ۹۹هاانستند در برخی از والیتمستقل حقوق بشر افغانستان نتو

 ۹1از نفر  16۹2همکاران کمیسیون توانستند با  تیدرنهاکمتر شده و  تعیین گردیده بود قبالً که  هاشوندهمصاحبه

 نامه تکمیل نمایند.پرسش به همین تعداد مصاحبه انجام داده و ۹1والیت کشور

ها و نواحی شهری استفاده گردیده است که در آن ولسوالی ۹۹در تعیین محل مصاحبه از روش جدول انتخاب تصادفی

 انتخاب گردیده است. ادشدهو بر اساس جدول ی شده گرفتهیک واحد اداری در نظر  عنوانبه

 شوندگانمصاحبهجنسیت 

نفر دیگر  ۹611زن بوده و  ٪۹7۷۱نفر آنان شامل  ۱22در مطالعات میدانی این تحقیق  شوندهمصاحبه 16۹2 انیاز م

 اند.مرد بوده ٪61۷۹شامل 

 شوندگانمصاحبهسن 

اول  اند. گروهقسیم گردیدهگروه سنی ترسند، به لحاظ سنی به سه نفر می 16۹2شوندگان که تعداد آنان به مصاحبه

کل  ٪۹7۷7نفر رسیده و  16۹ ها بهسالگی قرار داشته و تعداد آن ۹2تا تکمیل  ۹1که بین سنین  ندایکسان

قرار داشته و تعداد  ۹۱تا تکمیل  ۹۱اند که بین سنین شوند. همچنین گروه دوم افرادیشوندگان را شامل میمصاحبه

                                                             
 ۹، ص: ۹۹۱7سالنامه احصائیوی  اداره مرکزی احصائیه، ۹2

 های ارزگان و لوگر.والیت۹۹ 

اریاب، فراه، ف بادغیس، بامیان، بدخشان، بغالن، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور،۹1 

 ند.کندز، کندهار، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، میدان وردک، نیمروز، هرات و هلم کابل، کاپیسا،
۹۹ Random digits table 
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سالگی قرار داشته  12گروه سوم کسانی بودند که باالتر از سن  تیدرنهاو رسند می ٪12۷۹امل نفر، ش ۹۹۹1آنان به 

 گردد.شوندگان را شامل میکل مصاحبه ٪۹1 رسیدند کهمینفر  2۹1تعداد آنان به و 

 شوندگانمصاحبه حالت مدنی

است.  فتهقرارگرل یبخش مورد تحلگوری یا لعات میدانی این تحقیق در سه کتهمطا شوندگانمصاحبهحالت مدنی 

رسند نفر می 12 ها بهاند. این افراد که تعداد آنگوری شامل کسانی است که بیوه یا مطلقه بودهنخستین بخش یا کته

نفر  621کل جمعیت نمونه متأهل و  ٪7۹نفر شامل  ۹۱26 بیترتنیابهاند. کل جمعیت نمونه را شامل گردیده ۹۷2٪

را شامل  ٪1۷۹که  ماندهیباقنفر  11 وضعیت مدنی تیدرنها اند.د مجرد بودهگردند افرارا شامل می ٪1۹۷۹که 

 است. نشدهثبتاند رم مصاحبه را تکمیل نمودهبه دلیل غفلت کسانی که فگردند می

 شوندگانوضعیت جسمی مصاحبه

بخش عمده  یک عنوانبهیت دارای معلولپی تعیین درصد شمولیت افراد شوندگان در شاخص وضعیت جسمی مصاحبه

 دهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستاننشان می بوده و این تحقیق هروندان کشور در مطالعات میدانیاز ش

و  مردان و ها و نظریات تمام شهروندان را اعم از زناندیدگاه کندمام تحقیقات خویش سعی میهمواره در ت

بتواند از آدرس تمام  آمدهدستبهداشته باشد. تا معلومات  مختلفهای سنی گروهیت و ی معلولهای داراجمعیت

 باشد. های عینی جامعهدهنده واقعیتنعکاسشهروندان کشور نمایندگی کرده و ا

وضعیت جسمی  ازلحاظان غیر معلول و ننفر آ 111۹ شوندهمصاحبهنفر  16۹2از میان  آمدهدستبهبر بنیاد معلومات 

ی افراد داراکل جمعیت نمونه از میان  ٪۹۷۱نفر دیگر شامل  ۹2۹اما ؛ گردندرا شامل می ٪۱1۷2اند که سالم بوده

 ،اندرم مصاحبه را تکمیل نمودهبه دلیل غفلت کسانی که ف ٪۹۷۹شامل نفر  22معلولیت بوده و وضعیت جسمی 

 .است نشدهثبت

 شوندگانشغل مصاحبه

را  ستین بخشاند. نخیا بخش تقسیم گردیده یگورکتهشوندگان شامل این تحقیق به لحاظ شغلی به پنج مصاحبه

را کل جمعیت نمونه  ٪۹1۷۱ که درسنفر می 212تعداد آنان به  و ی شغل آزاد بودهدهند که داراکسانی تشکیل می

و گروه سوم که  بوده یردولتیغ( از میان کارمندان ادارات دولتی و ٪۹6نفر ) 1۹2گردند. گروه دوم شامل شامل می

اند. بوده مکاتب گردند از میان متعلمینکل جمعیت نمونه را شامل می ٪۹2۷1 و نفر ثبت گردیده 161تعداد آنان 

شوندگان مصاحبهاز ( ٪12۷1)نفر  7۹6شوندگان محصل بوده و کل مصاحبه ٪۱۷2نفر دیگر شامل  116 بیترتنیابه

به جمعیت نمونه  ٪۹شامل  ماندهیباقنفر  77اند. شغل گردیده ثبتکار ی شغل خاصی نبوده و در این تحقیق بیدارا

 است. نشدهثبتاند رم مصاحبه را تکمیل نمودهدلیل غفلت کسانی که ف
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 شوندگاندرجه سواد یا تحصیالت مصاحبه

 از لیسانس و باالتر نسالیس تر از بکلوریا، بکلوریا،، پایینسواداین تحقیق به بی درجه سواد یا تحصیالت جمعیت نمونۀ

 ٪۹2نفر شامل  ۱۱۹شونده نفر مصاحبه 16۹2ن تحقیق نشان داده است که از میان تقسیم گردیده است. معلومات ای

نفر شامل  1۱1ریا داشته و تحصیالت کمتر از بکلو ٪۹1۷6نفر دیگر شامل  127اند. سواد بودهکل جمعیت نمونه بی

نفر  ۹7همچنین اند. عالی به سویه لیسانس بوده تدارای تحصیال ٪11نفر شامل  171بکلوریا و مدرک ی دارا ۹2۷۱٪

 ٪1۷۱که  ماندهیباقنفر  ۹17میزان سواد یا تحصیالت  تیدرنهاتحصیالت باالتر از لیسانس داشته  ٪2۷7دیگر شامل 

 است. نشده تثباند رم مصاحبه را تکمیل نمودهبه دلیل غفلت کسانی که فگردند شوندگان را شامل میکل مصاحبه

 شوندگانسکونت مصاحبه محل

ه است که نمود شخصشوندگان در این تحقیق به دو بخش قریه و شهر توجه داشته و مسکونت مصاحبهمحل شاخص 

معلومات  بر اساسکنند. ها و دهات زندگی میو چه تعداد دیگر در قریه بوده چه تعداد جمعیت نمونه شهری

ر د ٪1۹۷2نفر شامل  ۹۹1۹در شهر و  گردندشوندگان را شامل میکل مصاحبه ٪12۷1نفر که  ۹117 آمدهدستبه

 کنند.ها و دهات زندگی میقریه

 
 شوندگانمصاحبهجدول معلومات شخصی 

 

 شماره

(۹) 

 مجموع درصد تعداد جنسیت

  ٪61۷۹ ۹611 مرد

 ٪۹7۷۱ ۱22 زن نفر 16۹2

 ٪2 2 نامعلوم

 

 

 شماره

(۲) 

 مجموع درصد تعداد سن

  ٪۹7۷7 16۹ سال ۹2تا تکمیل  ۹1

 

 نفر 16۹2

 ٪12۷۹ ۹۹۹1 سال ۹۱تا تکمیل  ۹۱

 ٪۹1 2۹1 سال چهلباالی 

 ٪2 2 نامعلوم

 

 

 شماره

(۳) 

 مجموع درصد تعداد حالت مدنی

  ٪7۹ ۹۱26 متأهل

 

 نفر 16۹2

 ٪1۹۷۹ 621 مجرد

 ٪۹۷2 12 بیوه یا طالق شده

 ٪1۷۹ 11 نامعلوم

 

 شماره

 مجموع درصد تعداد حالت جسمی

  ٪۹۷۱ ۹2۹ افراد دارای معلولیت
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 نفر 16۹2 ٪۱1۷2 111۹ افراد سالم (۴)

 ٪۹۷۹ 22 نامعلوم

 

 

 

 شماره

(2) 

 مجموع درصد تعداد شغل

  ٪۹1۷۱ 212 آزادشغل 

 

 

 نفر 16۹2

 ٪۹6 1۹2 یردولتیغکارمند ادارات دولتی و 

 ٪۹2۷1 161 متعلم

 ٪۱۷2 116 محصل

 ٪12۷1 7۹6 بیکار

 ٪۹ 77 نامعلوم

 

 

 

 شماره

(2) 

 مجموع درصد تعداد درجه تحصیل

  ٪۹2 ۱۱۹ سوادیب

 

 نفر 16۹2

 ٪۹2۷6 127 تر از بکلوریاپایین

 ٪۹2۷۱ 1۱1 ایبکلور

 ٪11 171 لیسانس

 ٪2۷7 ۹7 باالتر از لیسانس

 ٪1۷۱ ۹17 نامعلوم

 

 شماره

(۷) 

 مجموع درصد تعداد محل زندگی

  ^12۷1 ۹117 شهر

 ٪1۹۷2 ۹۹1۹ قریه نفر 16۹2

 2 2 نامعلوم

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 مبانی حقوقی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 به خدمات صحی سیرتدسبانی حقوقی حق م

  آموزش و
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 دسترسی به خدمات صحیی قومبانی حقالف: 

ه این شهروندان ب های دسترسی سادۀزمینۀفراهم آوری و  بودهبشری بنیادی حقوق  از حیحق دسترسی به خدمات ص

 .شودشمرده میالمللی و قوانین ملی مبتنی بر قواعد و مقررات بینها های دولتمسؤولیتترین از مهمحق 

 رخورداریشرط اساسی ب تیدرنهاو  زندگی حقبهحق دسترسی به خدمات صحی در حقیقت فرصتی برای دسترسی 

را از دست خواهد  اشیزندگزیرا انسانی که سالمتی خویش را از دست بدهد، ؛ شوداز سایر حقوق بشری پنداشته می

حق  مبانی حقوقی از حقوق بشری نیز تا وقتی معنی دارد که انسان از حق زندگی برخوردار باشد. یمندبهرهداد و 

 المللی مطالعه کرد.توان در دو بخش قوانین ملی و قواعد و مقررات بیندسترسی به خدمات صحی را می

 حمایت از حق دسترسی به خدمات صحی در قوانین ملی

 عامهصحت قانوندر  افغانستان تسجیل گردیدهقانون اساسی  ضمن اینکه در حمایت از حق دسترسی به خدمات صحی

 باشد.می تیموردحما نیز با تفصیل

حمایت  خویش 11و  1۹، 11 هایروشن از حق دسترسی به خدمات صحی ضمن ماده صورتبهقانون اساسی افغانستان 

 فراهم کند. را این حق شهروندان بهها و شرایط دسترسی هزمینکرده و به دولت وظیفه داده است که 

 قامراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطاب و عالجدولت وسایل وقایه »نویسد: این قانون می 11ماده 

خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام  یتوسعه دولت تأسیس و .دینمایمبه احکام قانون تأمین 

تدابیر  یلو محملی  یهاورزش و انکشافسالم  یبدنتیتربتقویت  منظوربهدولت  .کندیم تیو حماقانون تشویق 

 ۹1«.دینمایمالزم اتخاذ 

تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای  منظوربهماده پنجاه و سوم قانون اساسی دولت را وظیفه داده است که 

اتخاذ  ال آنان در جامعه، تدابیر الزم گیری فعمعلولین و معیوبین و سهم یوانتبازبازماندگان شهدا و مفقودین و برای 

سرپرست، معیوبین و معلولین و ساالن، زنان بیهای زندگی بهتر را برای بازنشستگان، کهنکرده و حقوق و فرصت

 فراهم کند. بضاعتاطفال یتیم و بی

اسی رکن اس عنوانبهماده پنجاه و چهارم این قانون با تأکید خاص نسبت به راهبردهای حمایتی از خانواده همچنین 

تربیت  و خصوص طفل و مادرخانواده، به حیرو ومنظور تأمین سالمت جسمی جامعه، به دولت وظیفه داده است تا به

 اطفال، تدابیر الزم را اتخاذ کند.

ن شرایط پیشگیری و درمان امراض و فراهم کرد یفراهم آوروظیفه دارد برای افغانستان ت دول ادشدهیمبتنی بر مواد 

 تالش کند.ریزی و برنامهها، و شرایط زندگی مناسب برای خانواده دسترسی شهروندان به خدمات صحی زمینۀ

                                                             
 11، ماده ۹۹21ی اساسدولت ج. ا. ا، قانون ۹1 
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حق دسترسی به تعمیم  منظوربهترین قوانینی است که مهمجزء  عامه افغانستانقانون صحتعالوه بر قانون اساسی 

 .ده استتصویب گردی تهیه و خدمات صحی

گیری و عالج امراض و فراهم کردن که پیشاساسی آن را توضیح داده است  اهدافقانون صحت عامه ماده اول 

خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی، اجرای  ۀهمه شهروندان کشور، تأمین و توسعتسهیالت صحی رایگان برای 

عامه، اعم از عرضه مناسب خدمات طبی وقایوی و معالجوی، بهبود های مؤثر صحی در ساحات مختلف صحتبرنامه

ساری، کنترل و امحای آن، حمایت از صحت طفل و مادر و فراهم  جلوگیری از شیوع امراض ۹1،صحت محیطی

 اند.کردن شرایط مناسب صحی کار در مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور، از این جمله

به نشر  ۹12۹ و در جریده رسمی شماره شدهلیتعد شمسی۹۹۱1ماه قوس سال  1ر ماده دوم این قانون که به تاریخ د

ت امراض، تسهیالگیری و عالج عامه برای اتباع )شهروندان( کشور، وسایل پیش رسیده، آمده است که وزارت صحت

 کند.صحی رایگان را تأمین می ۀصحی و خدمات اولی

 ۀاست که بر نحو سپردهه و به دولت وظیفه داد های صحیثین خصوصی نیز اجازه فعالیتبنون به متشاین قاماده سوم 

 فعالیت و ارائه خدمات صحی توسط این نهادها، نظارت کند.

در مجله  ۹۹۱۹/ 7/ ۹۱عامه که به تاریخ ماده چهارم قانون صحت ۀشدحفاظت از صحت محیطی بر اساس شکل تعدیل

 ساختار حکومتهای همکار در به نشر رسیده است، از وظایف دولت با همکاری بخش ۹2۱۹ رسمی شماره

 است. شدهینیبشیپ

 شود:که موارد زیر را شامل می های مشخصی را به عهده داردعامه مسئولیتبر بنیاد ماده پنجم این قانون وزارت صحت

 بیشتر به صحت طفل و مادر؛ ۀنتانی با توجامنظور کاهش شیوع امراض ساری و اتخاذ تدابیر وقایوی به

 های اولیه خدمات طبی وقایوی و معالجوی؛کمک ۀعرض

 تدابیر جهت تأمین خدمات طب وقایوی و صحت محیطی، برای کارکنان در ادارات دولتی و غیردولتی؛

 یفیت برای اتباعرسانی و آب آشامیدنی و مواد غذایی دارای کیفیت صحی و دواهای باکهای آبمراقبت از شبکه

 کشور؛

تعلیمات صحی و اشاعه معلومات و آگاهی برای بهبود سطح سالمت فردی و پیشگیری از امراض مهلک  شبردیپ

 ساری؛

 ها؛ها و مراکز صحی و دواخانهها، شفاخانهتوسعه و انکشاف تسهیالت صحی کلینیک

                                                             
جریده  ۹2۱۹عامه است که در شماره و چهار قانون صحت ۹های ماده« ستیزطیفردی و مح الصحهحفظ»یافته عبارت شکل تعدیل« صحت محیطی». عبارت ۹1

 به نشر رسیده است. ۹۹۱۹قوس  16رسمی مورخ 
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تسهیالت  فراهم کردنحی اتباع کشور و های صتهیه و تدارک تجهیزات طبی و مواد دوایی جهت رفع نیازمندی

 ؛هزمین درصحی 

علمی در ساحات  اف تحقیقاتتخصصی طبیبان و انکش ۀربیت کارکنان طبی، بلند بردن سویتوسعه و تکامل نظام ت

 طب وقایوی و معالجوی؛ مختلف

 ای درباره تغذیه مردم؛هحالصطرح اساسات علمی حفظ

 درباره تأمین صحت باروری، اطفال و مادران؛ای هحالصطرح اساسات علمی حفظ 

های صحی اولیه و منظور رفع معضالت صحی در ساحه عرضه کمکمساعی تأسیسات دولتی و غیردولتی بهتشریک

 .۹6خدمات صحی

اصطالحات  ضمنکه های دولت زیرا برخی از مکلفیت ،ماده اول این قانون است پنجم در حقیقت تأکید بر مفاد ۀماد

 .است شدهدادهتوضیح بیشتر، پنجم با تفصیل  مادۀبینی گردیده بود در اده اول پیشم خاصی در

 المللی حقوق بشرحق دسترسی به خدمات صحی در اسناد بین حمایت از

 هیاعالم 11ماده المللی حقوق بشر بوده است. تعداد زیادی از اسناد بین تیموردحماصحی  دسترسی به خدماتحق 

سنامه اساتأکید نموده است،  تأمین سالمتی و رفاه و بهترین سطح زندگی از کسهر یمندبهرهحقوق بشر به  یجهان

حمایت و توسعه  باهدفسازمان جهانی صحت  است که مبنای ایجاد سند دیگری (م.۹۱12سازمان جهانی صحت )

میثاق  ۹1ماده حق دسترسی به خدمات صحی ضمن  رود.به شمار می صحت و حق دسترسی به خدمات صحی حق

شورهای ک»در بخشی از این ماده آمده است:  بوده و تیموردحما نیز المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبین

 «شناسند.الحصول به رسمیت میطرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکن

اف اهدبا شعار تضمین زندگی سالم و ترویج سالمت برای همه هدف سوم از دسترسی به خدمات صحی همچنین 

 .باشدیماجرای آن متعهد  هباشد که دولت افغانستان بمی پایدار انکشاف

 آموزش حقبهمبانی حقوقی دسترسی ب: 

 تیوردحمامالمللی حقوق بشر بین مقرراتو گونه که در قواعد آموزش همان تعلیم و تربیت یا حقبهدسترسی افراد 

 بوده است در قوانین ملی افغانستان نیز با تأکید حمایت گردیده است.

 ملی در قوانین ایت از حق دسترسی به آموزشحم

ماده  است. آوردهعملحمایت به  یخوببه از حق آموزشاست که افغانستان در سند حقوقی  نیترمهم قانون اساسی

ا درجه لیسانس تبعیض ت تمام اتباع )شهروندان( کشور بدون یک حق برای عنوانبهاین قانون دسترسی به تعلیم را  1۹

                                                             
 (۹۹22) 1عامه ماده . قانون صحت۹6
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تسجیل نموده است. بر اساس مفاد بند دوم این ماده دولت وظیفه دارد تا برای تعمیم متوازن معارف و تأمین شرایط 

ادری در های مانی تدریس زباهزمینۀ یفراهم آورو  شدهگفتهاجباری متوسطه که در قانون اساسی تا دوره ات یمتعل

 مؤثری را طرح و تطبیق نماید. یهاپروگرامکنند، ا تکلم میهمناطق که به آن

در  با مشکالت جدی تاکنونجهت انکشاف تعلیم زنان و کوچیان که  یزیربرنامهقانون اساسی  ماده چهل و چهارم

 یک مکلفیت دولت تسجیل نموده است. عنوانبهسوادی در کشور مواجه بودند را به هدف محو بی زمینۀاین 

یت لکها به مآنباشند که در قانون اساسی نیز به نحوی در حمایت از توسعه معارف و تعلیم می 17تا  11های ماده

وصی تعلیمی واحد، تأسیس نهادهای تعلیمی دولتی و خص های مؤثر برای تهیه نصابح و تطبیق برنامهطر ۀنیدرزمدولت 

 .۹7و انکشاف علم و فرهنگ در کشور، تأکید گردیده است

و آموزش  ی تعلیمدرزمینۀترین قوانین عادی کشور است که از مهمقانون معارف و قانون تحصیالت عالی افغانستان 

 ر کشور توشیح گردیده است.قانون اساسی به هدف تعمیم تعلیم د ادشدهیاز مواد  یبه تأس

ماده دوم قانون معارف اهداف این قانون را توضیح داده است که تأمین حق مساوی تعلیم و توسعه معارف همگانی، 

و وحدت ملی، تربیت اطفال، رشد استعدادها، تقویت روحیه احترام به  یدوستوطنمتوازن و عادالنه، تقویت روحیه 

ی و تأسیس، و قانون پذیر یریپذتیمسئولفع تبعیض، تقویت روحیه حقوق زن و دموکراسی، ر ازحقوق بشر، حمایت 

 شوند.های این اهداف شمرده میترین بخشتوسعه، ارتقا، اعمار، ترمیم و تجهیز مکاتب از مهم

 .تیت نموده اسحماتعلیم و تربیه  از بدون هیچ نوع تبعیض مندی شهروندانماده سوم قانون معارف مؤکداَ از بهره

در ماده  همچنین باشد.مبتنی بر مفاد ماده چهارم قانون معارف، تعلیمات متوسطه )اساسی( در افغانستان اجباری می

ی تعلیمات طور اجباری شامل مکاتب دوره یسالگنهالی اکمال  یسالگششپنجم تأکید گردیده است که اطفال از سن 

 شوند.متوسطه )اساسی( می

ایت ، هدکنندهادارهمرجع طرح و تطبیق پالیسی،  نیتریعالد ماده ششم قانون معارف وزارت معارف مفا بر اساس

 است. شدهیمعرفاهداف این قانون  دهنده و تطبیق کننده

بدون تبعیض  برابر وها و شرایط دسترسی مشخص وظیفه دارد که ظرفیت صورتبهبنابراین وزارت معارف افغانستان 

 آموزشی فراهم نماید. یهابرنامهاطفال کشور را به معارف و  خصوصبهشهروندان 

نیز توضیحات روشنی را در مورد حق دسترسی به تعلیمات عالی یا تحصیالت عالی قانون تحصیالت عالی افغانستان، 

 تسجیل نموده است. زمینههای دولت در این و مکلفیت

                                                             
 17تا  1۹ج. ا. ا. قانون اساسی، مواد  وزارت عدلیه۹7 
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 عیین مکلفیتت تأمین حقوق، عالی، تو از رشد و ارتقای کیفیت تحصیال ماده دوم این قانون به اهداف آن ارتباط داشته

لی تقویت روحیه وحدت مو علمی، تحقیقاتی و خدماتی  ،های آموزشیپیشبرد فعالیت ،کادرهای علمی و تربیت

 است. ادکردهیاهداف این قانون  عنوانبه

الیسی تحصیالت عالی و تدوین پ مؤسساتهای تأسیس درزمینۀ ن تحصیالت عالی به مکلفیت دولتماده چهارم قانو

همگانی، متوازن و عاری از تبعیض شهروندان به  های دسترسیبه هدف ایجاد ظرفیتتحصیالت عالی  نظامبرای 

 اشاره نموده است. تحصیالت عالی،

 و قانون حقوق و امتیازات علیه زن خشونتمنع حمایت از حق دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش ضمن قانون 

ه تعلیم و اشخاص دارای معلولیت ب خاص به دسترسی زنان صورتبهنیز مورد تأکید بوده است. در این قوانین  معلولین

را زنان و دختران ممانعت از حق تعلیم و تحصیل علیه زن  خشونتقانون منع  1ماده  ۹۱بند  گردیده است. هراشا

قانون حقوق و  12و  ۹۱ هایمادههمچنین . و مجازات تسجیل نموده است گیرییپابل یه آنان دانسته و قخشونت عل

 و تحصیل، معلولیت به تعلیمدارای ی فراهم آوری شرایط دسترسی افراد درزمینۀمکلفیت دولت به  امتیازات معلولین

 است. شدهدادهاختصاص 

 المللی حقوق بشردر اسناد بین یت از حق دسترسی به آموزشحما

( ۹۱62تبعیض در آموزش، ) عدمکنوانسیون ( ۹۱12) لی حقوق بشر اعالمیه جهانی حقوق بشر،لملامیان اسناد بیناز 

اند ترین اسنادی( از مهم۹۱2۱ن حقوق طفل )یوکنوانس و (۹۱66) المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین

 .اندنمودهنی، متوازن و برابر تأکید همگاو تربیت حق دسترسی به تعلیم  که در حمایت از

جانی بوده و ات اساسی باید میمتأکید بر همگانی بودن تعلیم افزوده است که تعل اعالمیه جهانی حقوق بشر با 16اده م

 اجباری باشد.ه یئدوره ابتدا

بیت یا تر ودر تعلیم  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش ضمن ماده دوم و سومش بر همگانی بودن و عدم تبعیض

یت ی از بین بردن تبعیض در تعلیم و تربدرزمینۀها های دولتش بر مکلفیتآموزش تأکید کرده و در ماده سوم خوی

 اشاره نموده است.

بند دوم  ده ورالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از حق دسترسی به آموزش حمایت کمیثاق بین ۹۹ماده 

 نموده است. تعلیم تأکید و مجانی بودن دوره ابتدائیه ی بودناین ماده بر اجبار

. این نموده است دیتأکبودن تعلیم و تربیت متوازن  و بودن یهمگانخویش بر  12 ماده درسیون حقوق اطفال نیز کنوان

 دوره ابتدائیه حمایت نموده است.کنوانسیون نیز از مجانی و اجباری بودن تعلیم تا ختم 
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 تحلیل معلومات آماری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحتحق دسترسی به 

 و تحصیالت عالی تیو تربتعلیم  حقبهدسترسی 
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 تحلیل معلومات آماری

تکمیل گردیده والیت کشور  ۹1 در مصاحبه با باشندگاننامه که پرسش لهیوسبهمعلومات آماری این تحقیق 

صحت و دسترسی  حقبه انشهروندتحلیل معلومات آماری ضمن دو عنوان کلی دسترسی  است. آمدهدستبه

 صورت گرفته است. آموزش، حقبهشهروندان 

 صحت حقبهالف: دسترسی 

مستقل حقوق  که توسط کمیسیون تیفیباکهای تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی دریافت بر اساس

آنان  ٪61۷1دمات صحی دسترسی داشته و مردم افغانستان به خ ٪17نشر رسیده بود، به  ۹۹۱6ال بشر افغانستان در س

محروم بوده و  تیفیباکاز مردم از خدمات صحی  ٪1۹خدمات صحی رضایت داشتند. به این معنی که  ارائهاز روند 

 .۹2از دریافت خدمات صحی ناراضی بودند ۹1۷6٪

 ۹۹۱1که برابر است با  میالدی 12۹۹وزارت صحت عامه، در سال سوی همچنین بر اساس معلومات به نشر رسیده از 

 میالدی 12۹7مادران در سال  ریوممرگمیزان و  ال بودهتمب هیسوءتغذسال به  1اطفال زیر  ٪12۷۱هجری شمسی، 

دهد که . معلومات این وزارت نشان میه استده بودت زنهزار والد صدکینفر در هر  66۹ (هجری شمسی ۹۹۱6)

زنده  طفلهزار نفر در هر یک  11ی( هجری شمس ۹۹۱1میالدی ) 12۹1ر سال سال د 1اطفال زیر  ریوممرگمیزان 

 .۹۱ه استبود

 لیتفصبهرا نشان داده است که  یارقام تازهصحت  حقبههای این تحقیق از میزان دسترسی شهروندان دریافت

 گیرد.و تحلیل قرار می یموردبررس

 به مراکز صحی یکیزفدسترسی 

 ترینیکی از مهم به مراکز صحی یکیزفدسترسی 

باشد که در حال صحت می حقبههای دسترسی شاخص

در برابر  خصوصبهها چالشترین حاضر یکی از مهم

به شمار کشور نیز  دوردستا و دهات هگان قریهباشند

سازمان جهانی صحت  یاستانداردهابر اساس  رود.می

دو تر از نباید بیشمکانی مراکز صحی تا محل زندگی  فاصلۀ

                                                             
 17 صفحه، ۹۹۱6، تیفیباککمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی ۹2 

 ۱2صفحه  ۹۹۱7وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار افغانستان، ۹۱ 

۹۹۹7 ۹12۹

۱1

16۹2

11۷2 1۹۷7 ۹۷1 ۹22

1

1111

2111

3111

فاصله خانه تا مرکز صحی

تعداد درصد
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صحی  زکفر باید یک مرن ۹1222هر  یارب حداکثردهد که همچنین استانداردهای این سازمان نشان می .باشد لومتریک

 .12وجود داشته باشد

بیشتر از دو کیلومتر در فاصله  ٪1۹۷7 نفر آنان شامل ۹12۹نفر  16۹2از میان مطالعات این تحقیق نشان داده است که 

گردد در فاصله دو تا کمتر می شوندگانمصاحبه ٪11۷2نفر دیگر که شامل  ۹۹۹7 ؛ وکننداز مرکز صحی زندگی می

به این پرسش پاسخ  شوندگانمصاحبه ٪۹۷1شامل  ماندهیباقنفر  ۱1 کنند.از دو کیلومتر از مرکز صحی زندگی می

 .اندنداده

 مراکز صحیدر خدمات مردم از  رضایت

نسایی والدی  هاییماریزن که متخصص بطبابت، کمبود داکتر متخصص، کمبود داکتر  ازیموردنکمبود امکانات 

بب نارضایتی که ساند دالیلی نیترمهماز  کنندگانمراجعهبا صحی  مراکز بد و نادرست کارمندان یا رفتار و رویهباشد 

بت رضایت آنان نس در موردشوندگان تحقیق از مصاحبه در این بخش گردد.مراکز صحی میدر شهروندان از خدمات 

نفر  ۹۹7۹نفر  16۹2دهد که از میان شوندگان نشان میصحی پرسیده شده است. پاسخ مصاحبه زکبه خدمات در مرا

مات خد ارائهاند که از گفته ٪11۷1نفر شامل  ۹۹61صحی رضایت داشته ولی  زکخدمات در مرا ارائهاز  ٪11۷1امل ش

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪۹) ماندهیباقنفر  77 در مراکز صحی رضایت ندارند.

                                                             
12 WHO, Global strategy for health for all by the year 2000. Pages  19 - 29 
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تعداد درصد
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 دالیل عدم رضایت

شامل کمبود  ،مراکز صحیدر خدمات  ارائهدالیل عدم رضایت شهروندان از  نیترمهمگونه که اشاره گردید همان

حی، کمبود یا نبود داکتر ص ازیموردنامکانات 

صص زنانه و ر متخداکت خصوصبهمتخصص 

صحی  ست کارمندان مراکزردرویه و رفتار بد و نا

 .باشدمیبا مراجعین 

از  مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که

خدمات در  ارائهاز  بودند گفتهنفر که  ۹۹7۹ میان

نفر شامل  662مراکز صحی رضایت ندارند، 

از کمبود امکانات و لوازم موردنیاز طبابت  12۷۹٪

 ۹۹1اند. همچنین در مراکز صحی ناراضی بوده

از کمبود داکتر متخصص در  ٪11۷1نفر شامل 

از نبود داکتر زنانه در مرکز صحی شکایت داشته و ناراضی بوده  ٪7۷۹نفر شامل  ۱2، اندمراکز صحی ناراضی بوده

صحی شکایت داشته و به این دلیل  رویه بد و نادرست کارمندان مراکز از ردیگیبرمرا در  ٪۱۷۹نفر که  ۹12است و 

کل از  ٪۹2۷۱شامل  ماندهینفر باق ۹12 تیدرنها ند.از صحی ابراز داشتهکخدمات در مرا ارائهتی خود را از نارضای

 اند.به این پرسش پاسخ نداده اندرضایت نداشته که یکسان

 ازیموردن تیفیباک دسترسی به ادویه

ا داروی ی عدم دسترسی به ادویهصحت بوده و  حقبههای اساسی دسترسی یه باکیفیت از ضرورتودی به ادسترس

صحت به  حقبه های عمده دسترسیاز چالش تیفیباک

ساختارهای نظارتی مؤثر رود. موجودیت نهادها و شمار می

مدیریت مؤثر ادویه در  که عالوه بر گردد، سبب میو کارا

های موجود در سطح ملی و توزیع آن مطابق با نیازمندی

در مناطق دوردست و روستایی،  خصوصبه سراسر کشور،

که درحالی نیز جلوگیری گردد تیکفیب ادویهاز ورود 

آمدن  به وجودسبب  ادشدهیدهای اعدم موجودیت نه

توزیع دارو و تورید ادویه  یزمینۀدر های عمدهچالش

 کیفیت در کشور، خواهد شد.بی
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دسترسی زمینۀ دراند که نفر تأیید نموده 7۹۹شوندگان شامل از مصاحبه ٪12نشان داده است که  قیتحقمعلومات این 

 زمینۀ اند که در ایننفر گفته ۹211شامل  ٪6۱۷۱اند ولی در منطقه خویش با مشکل مواجه بوده ازیموردناهای به دو

نفر به این  11شامل  ٪1۷۹شان وجود دارد. های محل زندگیآنان در دواخانه ازیموردنمشکل خاصی نداشته و دواهای 

 اند.پرسش پاسخ نداده

 پرسیده شده است. در پاسخ به این پرسش شوندگانمصاحبهدیگری است که در مورد آن از  کیفیت دوا موضوعی

اند که از کیفیت گفته ٪1۹۷1نفر شامل  ۹۹12باشند ولی اند که از کیفیت دوا راضی میگفته ٪1۹۷۹نفر شامل  ۹272

 به این پرسش پاسخ نداده است. ماندهیباق( ٪۹1۷1)نفر  121باشند. دوا راضی نمی

 اعتمادقابلجودیت البراتوار مو

یت موجود نیبنابراهدایت روند تداوی در مسیر درست دارد. البراتوار نقش بسیار مهم را در تشخیص بیماری و 

 و شرایط دسترسی هاتیظرفترین البراتوار یکی از مهم

 حسابصحت یا تداوی درست شهروندان به حقبهکامل 

های این تحقیق نشان داده است که از میان دریافت .آیدمی

تأیید  ٪1۹نفر شامل  ۹27۹شونده، نفر مصاحبه 16۹2

اند که در مناطق یا محل زندگی آنان البراتوار نموده

نفر شامل  ۹176ولی  .وجود دارد استانداردو  اعتمادقابل

اند که در مناطق یا محل زندگی آنان البراتوار گفته 16۷6٪

شامل  ماندهیباقنفر  6۹ .وجود ندارد استانداردو  اعتمادقابل

 اند.به این پرسش پاسخ نداده 1۷1٪

۹2
72

۹۹
12

12
1

16
۹2

1۹
۷۹

1۹
۷1

۹1
۷1 ۹2
2

؟ د ی ر دا ت  ی ا ض ر وا  د ت  ی ف ی ک ز  ا ا ی آ

تعداد درصد

۹2
7۹ ۹1

76

6۹

16
۹2

1۹
۷2

16
۷6

1۷
1 ۹2
2

ل اب ق ر  وا ت را الب ا  شم ه  طق ن م ر  د ا  ی آ

؟ رد دا جود  و رد  د ن ا ت س ا و  د  ا م ت ع ا

تعداد درصد
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 اطفال و مادران ریوممرگ 

 ۹۹۱1ای هشدیم تحقیقات دولت افغانستان در سال ادآوریصحت  حقبهن اطوری که در آغاز بحث دسترسی شهروند

کاهش داشته ولی هنوز از  های قبل از آن،سالاطفال و مادران اگرچه نسبت به  ریوممرگنشان داده است که  ۹۹۱6و 

پنج رزند و از هر یک هزار طفل زیر در هنگام به دنیا آوردن ف (٪2۷66۹) نفر آنان 66۹هزار مادر  صدمیان هر یک

 میرند.می( ٪1۷1) ان،نفر آن 11 سال

 در افغانستان بوده و نشاناطفال و مادران  ریوممرگبلند میزان نیز حاکی از در این تحقیق  آمدهدستبهمعلومات 

بر اساس این معلومات از میان  نماید.را میتری بوده و ایجاب تدابیر جدی کنندهنگرانکه هنوز وضعیت،  دهدیم

است.  ان مردهآنخانواده سال  1سال گذشته یک طفل زیر  سهاند که در نفر آنان تأیید نموده 112 شوندهمصاحبه 16۹2

جانش را سال گذشته یک مادر هنگام زایمان  در جریان سه خانواده آناند که در اننفر آنان گفته 1۹۱چنانچه 

 .داده استازدست

 خانواده در سه 16۹2میان  از یک خانواده بوده است پس از شوندهمصاحبهیعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که هر 

 .انددادهازدسترا  جانشاندر هنگام زایمان ( ٪۱۷1) مادر 1۹۱و سال  پنجزیر  (٪۹6۷1طفل ) 112سال گذشته 

ر تثبیت دتثبیت کنیم زیرا را اطفال و مادران  ریوممرگتوانیم میزان دقیق روشن است که بر اساس این معلومات نمی

ر که دجامعه نمونه را  یهاخانوادهتعداد مادران  قبالً باید و نسبت مادران و اطفال مرده با مادران و اطفال زنده  تعداد

م درصدی تا بتوانی مشخص کنیمدر عین دوره زمانی،  را سالتعداد اطفال زیر پنج اند و نیزوالدت نمودهسال  سهجریان 

 مشخص کنیم. ،انددادهازدستسال گذشته  که جانشان را در سهکسانی را 

11
2

1۹
11

۹2

16
۹2

۹6
۷1

21
۷۹

۹۷
1 ۹2

2

ی ل ب ر ی خ ب ا و ج ی  ب ع و م ج م

ر  ی ز ی  طفل ه  ت ش ذ ل گ ا س ه  س ر  د ا  ی ؟2آ ت س ا موده  ن ت  فو ا  م ش ده  وا ن ا خ ز  ا ل  ا س

تعداد درصد

1۹
۱

1۹
۹2

1۹

16
۹2

۱۷
1 22
۷2

1۷
2 ۹2
2

ی ل ب ر ی خ ب ا و ج ی  ب ع و م ج م

موده ن ت  فو ان  م ی زا م  ا گ ن ه ر  د ا  شم ده  وا ن ا خ ز  ا ی  زن ه  ت ش ذ ل گ ا س ه  س ر  د ا  ی ؟اآ ت س

تعداد درصد
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 وقایه های صحی ومراقبتدسترسی زنان و اطفال زیر پنج سال به 

 وصخصبه ریوممرگسبب کاهش میزان و  شدهشمردهصحت  حقبهدسترسی مهم های شاخصدیگر وقایه یکی از 

، هینمعاها جهت و کلینیک هنگام بارداری به مراکز صحی مادران سروقتگردد. مراجعه می اطفال و زنان ریوممرگ

و  هارعایت فاصله مناسب بین والدت (1۹)سنین باروری 1۱تا  ۹1زنان بین سنین  خصوصبهواکسن اطفال و زنان 

 باشد.می ،بعدازآنهای وقایه در دوران بارداری، والدت و ترین ظرفیتوالدت در مراکز مجهز صحی از مهم

زنان  اند کهنمودهید تأی ٪1۹۷۹نفر شامل  ۹۹26نفر  16۹2نتایج مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان 

اما  .اشندبها مراجعه کرده و زیر نظر داکتر متخصص میهای آنان در زمان بارداری به مراکز صحی و کلینیکخانواده

های آنان در زمان بارداری به کلینیک یا مراکز صحی مراجعه نکرده اند که زنان خانوادهگفته ٪16۷1نفر شامل  ۹121

 ( به این پرسش پاسخ نداده است.٪2۷7نفر ) ۹۱ باشند.نمیو زیر نظر داکتر متخصص 

ه زنان حامله و اطفال پرسیده شد خصوصبهدر مورد تطبیق واکسن به زنان  شوندگانمصاحبهاین بخش از  در ادامه

 امالً کرا سیناسیون های واکبرنامهاند که زنان و اطفال آنان تأیید نموده ٪2۹۷2نفر شامل  1۹27در پاسخ به آن  ؛ کهاست

 ۹1 دانبازماندههای آنان از تطبیق واکسن اند که زنان و اطفال خانوادهگفته ٪۹1۷6نفر شامل  122اند ولی تطبیق نموده

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ٪2۷6شامل  ماندهیباقنفر 

مادران  .دوششمرده می و وقایه، ترین شرایط حفظ سالمتیمهمدیگر فاصله بین دفعات والدت در میان زنان یکی از 

شوند با خطرات جدی باردار می مجدداً  ،سال ۹از  زودتربین دو والدت را رعایت نکرده و  ازیموردنکه فاصله 

کنند، از شانس سالمتی ها را رعایت میسه سال بین والدت حداقلصله باشند اما مادران که فامواجه می ریوممرگ

 باشند.بیشتری برخوردار می

های دهنان خانواتوسط زها سه سال فاصله بین والدت حداقلشوندگان در مورد رعایت از مصاحبه تحقیق نیز در این

نفر شامل  ۹122شوندگان به این پرسش مثبت بوده و از مصاحبه ٪11۷1نفر شامل  ۹۹2۹آنان پرسیده شده است. پاسخ 

اردار ب نها را رعایت نکرده و زودتر از آل بین والدتسه سا حداقلهای آنان فاصله اند که زنان خانوادهگفته 16۷7٪

 ( به این پرسش پاسخ نداده است.٪۹۷۹) ماندهیباقنفر  1۱ شوند.می

 وقایه صحی و یهامناقبتزنان و اطفال از مندی بهره

 جوابیب خیر بلی وقایه عنوان شماره

ر د های صحیمراقبت دسترسی به  .۹

 و مراکز صحی هاکلینیک

 (٪2۷7نفر ) ۹۱ (٪16۷1نفر ) ۹121 (٪1۹۷۹نفر ) ۹۹26

                                                             
 ۱۹، صفحه ۹۱7وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار افغانستان، 1۹ 
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ه ب ازیموردنهای تطبیق واکسن  .1

 اطفال وزنان در دوران بارداری

 (٪2۷6نفر ) ۹1 (٪۹1۷6نفر ) 122 (٪2۹۷2نفر ) 1۹27

ن سه سال بی حداقلرعایت فاصله   .۹

 ها در مادرانوالدت

 (٪۹۷۹نفر ) 1۱ (٪16۷7نفر ) ۹122 (٪11۷1نفر ) ۹۹2۹

 

جام نبرخوردار بوده و توسط یک داکتر متخصص ا ازیموردنوالدت در مراکز صحی که از امکانات و شرایط الزم و 

 به خدمات نوزادان مؤثر بوده و بخش از حق دسترسی خصوصبهر مادران و اطفال شود نیز در کاهش مرگ و میمی

های آنان در مراکز اند که زنان خانوادهتأیید نموده ٪۹6۷1نفر  ۱1۹ شوندهمصاحبهنفر  16۹2صحی است. از میان 

ای آنان در مراکز هاند که زنان خانواده( گفته٪1۹۷2نفر ) 611اند. همچنین صحی و نزد داکتر متخصص والدت نموده

ه یافتحصیلهای تقابله اند که زنان آنان در خانه ولی نزد( اظهار داشته٪7۷7نفر ) 12۹یافته، صحی و نزد قابلۀ تحصیل

 صورتبههای محلی و سنتی که در خانه و نزد قابله شانیهاخانواده( از والدت زنان ٪۹7۷۱نفر ) 167والدت نموده، 

های آنان در خانه و بدون اند که زنان خانوادهگفته( ٪۹۹۷6نفر ) ۹21اند والدت نموده و تجربی کارش را آموخته

 اند.( به این پریش پاسخ نداده٪1۷1) ماندهیباقنفر  61 .اندحضور داکتر یا قابله والدت نموده

 

 دسترسی به مراکز درمان اعتیاد

س انان بوده و بر اسادر میان جو خصوصبهو سونامی خاموشی های زندگی ترین چالشاعتیاد در افغانستان از مهم

بود  افتهیانجام 12۹1و وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال  امانویتوسط  زمینۀمعلومات آخرین سروی که در این 

 .11گرفتیبرمکل جمعیت کشور را در  ٪۹۹نزدیک به  ؛ کهندکردن نفر از مواد مخدر استفاده میمیلیو ۹۷1نزدیک به 

                                                             
 ۹۹۱1، سروی ملی استعمال از مواد مخدر در افغانستانوزارت مبارزه با مواد مخدر، 11 

۱1
۹

61
1

12
۹ 16

7

۹2
1

61

16
۹2

۹6
۷1

1۹
۷2

7۷
7

۹7
۷۱

۹۹
۷6

1۷
1 ۹2

2
ک ر م ا  ی ک  ی ن ی ل ز ک

ر ت ک ا د د  ز ن و  ی  ح ص

ص ص خ ت م

ک ر م ا  ی ک  ی ن ی ل ز ک

ه ل ب ا ق د  ز ن و  ی  ح ص

ه ت ف ا ی ی  ل ی ص ح ت

ه  ل ب ا ق د  ز ن و  ه  ن ا خ

ه ت ف ا ی ل  ی ص ح ت

ه  ل ب ا ق د  ز ن و  ه  ن ا خ

ی  ت ن س

ن  و د ب و  ه  ن ا خ

ا  ی ر  ت ک ا د ر  و ض ح

ه ل ب ا ق

ب ا و ج ی  ب ع و م ج م

ت الد و ان  زم ر  د ی  ح ص ی  ا ه ت  ب ق را م ه  ب ان  ن ز ی  ر ت س د

تعداد درصد
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اند که یک یا چند نفر از اعضای گفته ٪۹1۷2نفر شامل  ۹26نفر  16۹2معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان 

اند که در خانواده آنان کسی یا گفته شوندگانمصاحبهکل  ٪۹1۷1شامل نفر  ۹1۹ کشند ومی سکرتخانواده آنان 

نفر  ۹۱2۹ه مانده که تعداد آنان بافراد باقی کنند.استفاده می ،رتگس از ریغبهاشند که از سایر موارد مخدر بکسانی می

 کنند.سایر مواد مخدر استفاده نمییا  رتگساند که در خانواده آنان کسی از دهند گفتهرا تشکیل می ٪71۷2رسیده و 

 ه استمراکز درمانی اعتیاد ارتباط داشتامکان دسترسی معتادان به به  زمینۀشوندگان در این پرسش بعدی از مصاحبه

نفر شامل  ۱12اند که به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی دارند ولی گفته ٪61۷۹نفر شامل  ۹612در پاسخ به آن  که

ها ی راه تا مراکز درمانی که در مرکز تعدادی از والیتدورندارند. دسترسی اند که به مراکز درمانی اعتیاد گفته ۹6۷7٪

فراد ادالیلی عدم دسترسی  نیترمهمهای ترک اعتیاد از مراجعه به کلینیک ازیموردنوجود دارد و عدم توانایی مالی 

 است. شدهگفتهبه مراکز درمانی اعتیاد  معتاد

۹2
6

۹1
۹

۹۱
2۹

16
۹2

۹1
۷2

۹1
۷1

71
۷2

۹2
2

ت ر گ س ه  ب ن  ا د ا ت ع م د  ا د ع ت د  ر ا و م ر  ی ا س ه  ب ن  ا د ا ت ع م د  ا د ع ت

ر  د خ م

م ل ا س د  ا ر ف ا ع و م ج م

ر د خ م د  موا ر  ی ا س و  ت  ر سگ ه  ب ن  دا ا ت ع م د  دا ع ت

تعداد درصد

۹6
12

۱1
2

۹1

16
۹2

61
۷۹

۹6
۷7

۹۷
1 ۹2

2

ی ل ب ر ی خ ب ا و ج ی  ب ع و م ج م

؟ د ی ر دا ی  س ر ت س د د  ا ی ت ع ا ی  ن ا رم د ز  ک را م ه  ب ا  ی آ

تعداد درصد
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 تعلیم و تربیت حقبهب: دسترسی 

 ٪11طفل واجد شرایط رفتن به مکتب  ونیلیم ۹1دهد که از میان از سوی وزارت معارف نشان می شدهارائهمعلومات 

و ناحیه حتی یک  ولسوالی 122 ولسوالی و نواحی شهری در بیشتر از 1۹1 ازجملهاند و آن از رفتن به مکتب محروم

مشکالت  بر والیت کشور بنا ۹2ولسوالی  62در باب مکتب  61۹متعلم دختر در صنف دهم و باالتر از آن نیست و 

 .1۹باشدامنیتی مسدود می

 ۱6۹2۱۱۹مجموع در  نشان داده است که  ۹۹۱6معلومات به نشر رسیده از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در سال 

های تیتوته، متوسطه لیسه و انیسیئوزارت معارف اعم از مکاتب ابتدا های تعلیمی درنفر اعم از دختر و پسر شامل برنامه

نفر  ۱۹27۹21از این میان  که اندهبود ،ان بیرون مرزدتعلیمات دینی و شاگرآموزشی تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم، 

 .11خواندندنفر در نهادهای تعلیمی خصوصی درس می 11۹62۹در نهادهای تعلیمی دولتی و 

نفر  1771۱۹اند که نفر بوده ۹6۱۹۹7 آن زماننشان داده است که تعداد محصلین در  ۹۹۱6سالنامه احصائیوی سال 

 .11دادندنفر دیگر را اناث تشکیل می ۱۹216ذکور و را آنان 

سانی را که مرحله نخست تعداد ک دردر این بخش سعی کرده تا صحت و تعلیم و تربیه  حقبهتحقیق میزان دسترسی 

مشخص نموده و در مرحله بعدی  های جامعه نمونهدر خانواده باشندهای مختلف تعلیمی شامل مکتب میدر دوره

 ها، مشخص کند.خانواده این که شامل نهادهای تحصیلی هستند را در ط تحصیلایفراد واجد شرتعداد ا

 دوره ابتدائیه

جامعه های رفتن به دوره ابتدائیه مکتب در خانوادهط اطفال واجد شرایتعداد مربوط به  زمینۀپرسش در این نخستین 

 ،شوندگان این تحقیقمصاحبههای تمام ن معنی که در خانوادهایبه د. نرسنفر می 6۹61به  درمجموع ؛ کهنمونه است

 شدهدختر گفته( ٪11۷7نفر آنان ) ۹۹71 از این میان که مکتب ابتدائیه موجود بودندطفل واجد شرایط رفتن به  6۹61

 .است

بودند، ابتدائیه  بمکترفتن به  یندر سنکه د نفر از اطفال چنشوندگان پرسیده شده است که در مرحله بعدی از مصاحبه

 ٪7۹۷6شامل  اننآ نفر 11۹1نفر  6۹61نشان داده است که از مجموع  شوندگانمصاحبهروند. پاسخ به مکتب می عمالً

رفتن به مکتب ابتدائیه واجد شرایط  کهیدرحال ٪16۷1شامل  ماندهنفر باقی ۹6۹2د. به این معنی که رفتنمیبه مکتب 

نفر  ۹۱۱۹ ،ندرفتقرار داشته و به مکتب می . از میان کسانی که در این گروه سنیرفتندنمیاند، عماًل به مکتب بوده

کل دختران در سنین رفتن به مکتب  ٪1۱دختر بودند که رفتند، می به مکتب ابتدائیه که یکسانکل  ٪1۹۷۱شامل 

 .گردندابتدائیه را شامل می
                                                             

 ۹۹۱2عقرب  6در تاریخ  اخذشده us-https://moe.gov.af/dr/about تیساوبدر وزارت معارف ج. ا. ا. دیدگاه معارف، قابل دریافت 1۹ 

 ۹۹۱2عقرب  6در تاریخ  اخذشده :https://www.nsia.gov.af تیساوب، قابل دریافت در ۹۹۱6اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی 11 

 اداره ملی احصائیه و معلومات، همان11 

https://moe.gov.af/dr/about-us
https://www.nsia.gov.af/
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 نفر ۹۹71 نفر 6۹61

11۷7٪ 

 ٪1۱ ٪1۹۷۱ نفر ۹۱۱۹ ٪7۹۷6 نفر 11۹1

 

 دوره متوسطه

شان داده است ن باشندرفتن به مکتب در دوره متوسطه می طیشرامطالعات این تحقیق در مورد تعداد کسانی که واجد 

که از این میان  دندیرسیمنفر  ۹۹۹1ند، به ی قرار داشتسندوره این  شونده که درهای مصاحبهکه تمام اطفال خانواده

 اند.دختر بوده( ٪12)نفر آنان  ۹1۱۱

در مورد اطفال واجد شرایط رفتن به مکتب متوسطه نشان داده است که  شوندگانمصاحبهاز سوی  شدهارائهمعلومات 

 روند.( به مکتب نمی٪11۷1نفر آنان ) 21۹بنابراین روند به مکتب می (٪71۷6نفر آنان ) 112۱نفر  ۹۹۹1از میان 

ن مکتب متوسطه را کل شامال ٪۹7۷1که  بودندنفر آنان دختر  ۱۹1رفتند از میان کسانی که به مکتب متوسطه می

 گردند.کل دختران در این دوره سنی را شامل می 12۷۹و  گرفتهردرب

 

 همتوسطدسترسی اطفال به مکتب در دوره میزان  
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 نفر ۹1۱۱ نفر ۹۹۹1

12٪ 

 ٪12۷۹ ٪۹7۷1 نفر ۱۹1 ٪71۷6 نفر 112۱
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 دوره لیسه

ها که در سنین های آنتمام اعضای خانوادهتعداد شوندگان نشان داده است که از سوی مصاحبه شدهارائهمعلومات 

کسانی از میان و اما  .بوده( دختر ٪17۷1)نفر آنان  ۹۹2۹ند که از این میان یدرسنفر می 11۱۹اند به ار داشتهدوره لیسه قر

رفتند و بقیه یا درس را ترک کرده یا به لیسه می ٪6۹۷7نفر شامل  ۹1۹7 در سنین دوره لیسه قرار داشتند صرفکه 

 از همان ابتدا شامل مکتب و درس نگردیده بودند. اصالً

 شامل مکتب بوده و درسه لیسه روکه در د یتعداد دختران شوندگانمصاحبهاز سوی  شدهارائهبر اساس معلومات 

که در سنین دوره دخترانی  ٪16۷۹و  ن درس در دوره لیسهشامال کل ٪۹1۷6که  رسیدندمینفر  112 خواندند بهمی

 دادند.تشکیل می تند رالیسه قرار داش
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 نفر ۹۹2۹ نفر 11۱۹

17۷1٪ 

 

 ٪16۷۹ ٪۹1۷6 نفر 112 ٪6۹۷7 نفر ۹1۹7

 

 دوره دانشگاه

قرار داشته و سالگی  11تا  ۹۱که در سنین بین  خانواده آنانی در مورد تعداد اعضا شوندگانمصاحبهبخش از  نیدر ا

یط رفتن واجدین شرا، پرسیده شده است. پاسخ آنان نشان داده است که تعداد اندن به دانشگاه بودهواجد شرایط رفت

( ٪1۱۷1نفر آنان را ) ۹12۱رسیدند که از این میان می 1621به  درمجموعجامعه نمونه  یهاخانواده اه درگشبه دان

( به ٪67۷۹نفر آنان ) ۹711در سنین رفتن به دانشگاه قرار داشتند،  که یکساناما از میان  ؛ ودادنددختران تشکیل می

کل دختران در سنین  ٪1۱ ن دانشگاه وشامالکل  ٪1۹۷1 از میان دختران بودند که هانفر آن ۹71رفتند که دانشگاه می

 دند.شدانشگاه را شامل میرفتن به 
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 به دانشگاه دسترسیمیزان  
ط رفتن 

تعداد واجد شرای

به 
دانشگاه

 
در 

خانواده
ی جامعه نمونه

ها
 

تعداد
 

و درصد
 

دختران
 

تعداد 
کسان

 ی
 که

به 

دانشگاه
 

می
روند

 

ت 
درصد آنان نسب

به
لک

 

تعداد
 

تعداد دختران که به 

دانشگاه
 

می
روند

ت  
بهدرصد دختران نسب

کل
 

تعداد شامال
ن 

دانشگاه
 

ت 
درصد دختران نسب

به
کل

 
دختران

 

 نفر ۹12۱ نفر 1621

1۱۷1٪ 

 ٪1۱ ٪1۹۷1 نفر ۹71 ٪67۷۹ نفر ۹711

 

 آموزش حقبهعدم دسترسی دالیل 

گاه نقش به مکتب و دانشواجدین شرایط  رفتن این تحقیق عوامل مختلفی در جلوگیری از شوندگاندید مصاحبهاز 

 پردازیم.می ا تفکیک دو دوره مکتب و دانشگاهداشته است که در این بخش به توضیح این عوامل ب

 نرفتن به مکتبدالیل 

های مکتب، دور بودن راه مکتب تا خانه، وضعیت بد امنیتی، مشکالت اقتصادی و چالشکمبود عرف و عنعنات، 

ترین از مهم درسی کمبود صنف و کمبود کتاب معلم،یا سطح پایین علمی معلم ه مکتب مثل کمبود ارمربوط به اد

 واجد شرایط از رفتن به مکتب بازبمانند. افراداند که سبب گردیده تا دالیلی

اند که از این به این پرسش پاسخ داده شوندگانمصاحبهنفر از  ۹211 در این تحقیق آمدهدستبههای اساس داده بر

به مکتب عرف و عنعنات حاکم در جامعه  اند که دلیل نرفتن اطفال واجد شرایطد نموده( تأیی٪۹1۷1نفر ) ۹1۱میان 
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همچنین  ند.دهرا نمیبه مکتب  رفتناجازه  ،فرزندانشانها تحت تأثیر عرف و عنعنات به افغانی بوده و تعداد از خانواده

از دوری  ٪۹۹۷7نفر شامل  ۹12، کشور دوردستها و دهات در قریه خصوصبه مکتبکمبود ( از ٪1۹۷1فر )ن 1۹۱

و ها خانوادهاز مشکالت اقتصادی  ٪۹1۷1نفر شامل  ۹12( از وضعیت بد امنیتی، ٪۹1۷7نفر ) ۹62 راه خانه تا مکتب،

از مشکالت مربوط به اداره مکتب مثل کمبود اند که به این پرسش پاسخ دادهکسانی  از ٪1۷1نفر دیگر شامل  16

اجد شرایط فرزندان و رفتنل عدم دالی عنوانبهو ... معلم، کمبود کتاب، کمبود صنف درسی سطح پایین علمی معلم، 

 ند.انموده آوریبه مکتب یادها خانواده

 رفتن به دانشگاهدالیل عدم 

 رارگرفتهق یموردبررس ذکور و اناثگوری لی در دو کتهیت از حق تحصیالت عانرفتن به دانشگاه و محرومدالیل 

های فرهنگی و اجتماعی دالیل محرومیت دختران و پسران از دانشگاه متفاوت بوده و در زیرا با توجه به مؤلفه ،است

 باشد.می یبررسقابلجداگانه  یهایگورکته

 رفتن پسران به دانشگاه عدمدالیل 

اند که ( تأیید نموده٪۹۹۷1نفر آنان ) 271شوندگان نفر از مصاحبه 16۹2از میان های این تحقیق بر اساس دریافت

 باشند.ند از رفتن به دانشگاه محروم میاهواجد شرایط بود کهنیاهای آنان بر رغم پسران خانواده

ی، یتامن ،ادیمشکالت اقتصترین عوامل که سبب محرومیت پسران از حق تحصیل و رفتن با دانشگاه گردیده است، مهم

 .باشدشان میناکامی در امتحان کانکور و عدم موافقت والدین به ادامه تحصیل فرزندان پسر

تن آنان یا فرزندان واجد رفاند که دلیل نتأیید نموده شوندگاناز مصاحبه ٪11۷1 نفر شامل 171بر بنیاد این معلومات 

اعضای اند که ( گفته٪۹2۷۹نفر ) ۹62است. بوده های آنان وانایی مالی و اقتصادی خانوادهبه دانشگاه عدم تط آنان ایشر

 ۹۹6و  اندهماندباز اهگاند از رفتن به دانشامتحان کانکور ناکام مانده ردبه این دلیل که های آنان واجد شرایط خانواده

اند گفته (٪7۷7نفر ) 67و  ادکردهیاه گشبه دان ن پسران واجد شرایطدلیل نرفت عنوانبهامنیتی  یها( از چالش٪۹۹۷۹نفر )

17
1

۹6
2

۹۹
6

67 11

27
1

11
۷1

۹2
۷۹

۹۹
۷۹

7۷
7

6۷
1 ۹2

2

د ا ص ت ق ا ی  ی ا ن ا و ت م  د یع ن  ا ح ت م ا ر  د ی  م ا ک ا ن

ر و ک ن ا ک

ی ت ی ن م ا ش  ل ا چ ن ی د ل ا و ت  ق ف ا و م م  د ع ی ص خ ش ه  د ا ر ا ع و م ج م

اه شگ ن دا ه  ب ن  را س پ ن  ت رف م  د ع ل  ی ال د

تعداد درصد



39 
 

ای و محتودانشگاه  دین و بزرگان خانواده بابه دلیل عدم موافقت وال هاکه پسران واجد شرایط برخی از خانواده

و  انداز ادامه تحصیل بازمانده، رددا قرار انی آناعتقادباورهای  در مغایرت باکنند ر میکه فکهای دانشگاهی درس

ه شخصی پسران خانواده سبب نرفتن آنان بتصمیم  ،اند که بر رغم فراهم بودن شرایطگفته (٪6۷1) نفر 11 تیدرنها

 گردیده است. دانشگاه

 رفتن دختران به دانشگاهدالیل عدم 

ترین دالیل و حق تعلیم و تحصیل آنان از مهم ناپسند حاکم در جامعه و نگاه متفاوت نسبت به دخترانعرف و عنعنات 

ها و محرومیت در امتحان کانکور و عدم های اقتصادی خانوادهاست. چالش شدهگفتهعدم رفتن آنان به دانشگاه 

 زاختران د اند که سبب محرومیتدیگر دالیلی از تیآزارواذو ترس از  از خانهاطمینان به مصئونیت دختران در بیرون 

 دانشگاه و تحصیالت عالی گردیده است. رفتن به

اند که بر رغم داشتن شرایط الزم، دختران نفر( گفته 16۹2نفر از اعضای جامعه نمونه این تحقیق ) 261رمجموع د

یت عرف و عنعنات ( از حاکم٪۹7۷۹نفر ) ۹11در این میان  که باشندهای آنان از رفتن به دانشگاه محروم میخانواده

اند. اه یاد نمودهبه دانشگ دختراندلیل نرفتن  عنوانبهنسبت به حقوق زنان و دختران ها خانوادهمتفاوت ناپسند و دیدگاه 

دختران فتن رتعلیم و تحصیل دختران باور نداشته و معتقدند که خواندن و های آنان به درس به باور این تعداد خانواده

 باشد.می دانشگاه مخالف رسوم و عنعنات آنان به

در  شانیهاخانوادهدختران ( از ناکامی ٪۱۷1نفر ) 2۹، هااقتصادی خانواده یها( از چالش٪11۷2نفر ) 1۹1همچنین 

زنان و  تیآزارواذاز ترس  (٪2۷1) نفر 7۹، موجود در کشور امنیتی یهاچالش( از ٪۱۷۹نفر ) 22امتحان کانکور، 

۹1
1

1۹
1

2۹ 22 7۹ 61 ۹۹

26
1

۹7
۷۹

11
۷2

۱۷
1

۱۷
۹

2۷
1

7۷
1

۹۷
6

۹2
2

ت ا ن ع ن ع و  ف  ر ع ی  ا ه ش  ل ا چ

ی د ا ص ت ق ا

ر  د ی  م ا گ ا ن

ر و ک ن ا ک ن  ا ح ت م ا

ی  ا ه ش  ل ا چ

ی ت ی ن م ا

ن  ا ن ز ت  ی ذ ا و ر ا ز آ

ن ا ر ت خ د و

ت  ی ن و ئ ص م م  د ع

ر  د ن  ا ر ت خ د

ز ا ر  و د و  ا  ه ه  ی ل ی ل

ه د ا و ن ا خ

ی ص خ ش ه  د ا ر ا ع و م ج م

اه شگ ن دا ه  ب ن  را ت خ ن د ت رف م  د ع ل  ی ال د

تعداد درصد
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 نفر ۹۹ تیدرنهاو  شانیهاخانوادهاز ها و دور لیلیهونیت دختران در از عدم مص (٪7۷1نفر ) 61دختران توسط مردان، 

 اند.به دانشگاه یاد نموده دالیل نرفتن آنان عنوانبه شانیهاخانوادهدختران از اراده شخصی  (۹۷6٪)

  

 نتیجه کلی

مات انکشاف حق دسترسی به خد درزمینۀکارهای خوبی که تاکنون  رغمهبکه  دهدهای این تحقیق نشان مییافتدر

ت ناپسند، مشکال عنعناتهای مهمی مثل حاکمیت عرف و است، هنوز چالش افتهیانجامصحی و تعلیم و تربیت 

ـ رفتاری مثل و چالش اقتصادی، ناامنی تخصصین م های نادرست، کمبود منابع، کمبودو رویه تیآزارواذهای فرهنگی 

خدمات صحی، تعلیمی و تحصیلی و ضعف ساختارهای  ارائهخدمات صحی، تعلیمی و تحصیلی، کمبود نهادهای  ارائه

 روند.به شمار می تیو تربصحت و حق تعلیم  حقبههای سر راه دسترسی ترین چالشنظارتی از مهم

مردم در فاصله بیشتر از دو  ٪1۹۷7هنوز میزان دسترسی شهروندان به مراکز صحی با مشکالتی جدی روبرو بوده و 

خدمات صحی در مراکز درمانی، کیفیت  ارائهکنند. تعدادی زیادی از مردم از کیلومتر از مراکز صحی زندگی می

گردد. باال گزارش می ،سال 1ران و اطفال زیر ومیر مادادویه و خدمات البراتواری، راضی نبوده و میزان مرگ

ز ادر مناطق دوردست و روستایی زیاد جدی گرفته نشده و تعدادی زیادی  خصوصبههای صحی یا وقایه مراقبت

با رفتن زنان شان به مراکز صحی و درمانی  ها. هنوز تعدادی از خانوادهمانندیبازمو اطفال از تطبیق واکسن  مادران

در دوران بارداری زیر نظر داکتر متخصص باشند. تعداد افراد  خصوصبهدهند زنان خانواده ده و اجازه نمیموافق نبو

 های جدی مواجه است.به مراکز درمانی اعتیاد با محدودیت افزایش بوده و هنوز دسترسی معتاد رو به

موده و جلوگیری ن شاننادرستیل باورهای به مکتب و دانشگاه به دل شاندختران رفتنها از هنوز تعدادی از خانواده

دهند آنان درس بخوانند. تعداد زیادی از افراد واجد شرایط رفتن به مکتب و دانشگاه به دلیل ضعف اقتصادی اجازه نمی

یکی از تهدیدهای جدی در برابر حق  عنوانبهشوند و ناامنی همچنان ها از ادامه تعلیم و تحصیل محروم میخانواده

 باشد.ی به تعلیم و تحصیل، رو به افزایش میدسترس

 پیشنهادها

 صحت و حق تعلیم و تربیت در سطح ملی، ضعف حقبههای دسترسی ترین چالشرسد یکی از مهمبه نظر می .۹

ندان باشد که سبب عدم رضایت شهروخدمات صحی، تعلیمی و تحصیلی می ارائهساختارهای نظارتی بر روند 

گردد ترین اقداماتی محسوب میاز مهم ینظارتخدمات گردیده است. لذا انکشاف ساختارهای  ارائهنسبت به 

 بهتر خدمات صحی، تعلیمی و تحصیلی خواهد شد. ارائهکه سبب 

خدمات صحی و تعلیمی  ارائههای این تحقیق کمبود واحدهای مبنی بر دریافت چالش عمدهیکی از  .1

 رائهاایجاد یا احداث واحدهای بیشتر  نیبنابراکشور بوده است. و روستایی  دوردستدر مناطق  خصوصبه
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خدمات صحی و تعلیمی مثل مراکز صحی درمانی، کلینیک، شفاخانه و مکتب، گام دیگری است که باید 

 ، برداشته شود.صحت و حق آموزش حقبهبرای افزایش میزان دسترسی شهروندان 

قیق های دیگری بود که در این تحاز چالش تیو تربلیم سکتور صحت و تع ازیموردنکمبود کدرهای علمی  .۹

ابراین ایجاد بن حق آموزش، شناسایی گردید.صحت و  حقبهیک مشکل در برابر دسترسی شهروندان  عنوانبه

ر سطح ملی، د های طبابت و تعلیم و تحصیلن رشتههای که بتواند به افزایش کدرهای علمی یا متخصصیمینهز

 باشد.کمک کند، از دیگر پیشنهادهای این تحقیق می

 زنان کشور به مراکز خصوصبهحاکمیت عرف و عنعنات نادرست هنوز دلیل نرفتن تعداد زیادی از مردم  .1

ای بهتر و هبرنامه مسئولگردد که دولت و نهادهای می دهانشیپصحی و مکتب و دانشگاه است. به این دلیل 

، ه خدمات صحی و آموزشیو اهمیت دسترسی ب ضرورتبهبه هدف افزایش آگاهی عامه نسبت  مؤثرتری را

 های آگاهی دهی، تطبیق نماید.ها و سایر ظرفیتتهیه و در همکاری با رسانه

 منابع و مأخذ
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