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پیام ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
حق دسترسی به خدمات صحی و آموزش جزء حقوق بنیادی بشری بوده و از مهمترین مصادیق حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شهروندان بهحساب میآید .فراهم آوری فرصتها و شرایط دسترسی به این حقوق از
مسؤولیتهای دولت است و ایجاب میکند که نهادها و ساختارهای مسئول در سکتور صحت و آموزش به لحاظ
کمی و کیفی انکشاف داده شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اجرا و نشر این تحقیق ،عالوه بر بررسی میزان دسترسی شهروندان بهحق
صحت و حق آموزش ،تالش نموده چالشها و مشکالت موجود در هر دو زمینه را دریافته و پیشنهادهای مشخصی را
به هدف رفع چالشهای دریافت شده به آدرس دولت و جامعه جهانی ،ارائه کند .کمیسیون همچنین انتظار دارد که
دولت افغانستان در جریان تدوین برنامههای انکشافی خویش در سطح ملی ،پیشنهادهای این تحقیق را موردتوجه قرار
دهد.
یقین دارم که اجرای تحقیق و جمعآوری معلومات موردنیاز آن از سراسر کشور در شرایطی که جنگ و ناامنی بخش
عمدهی از کشور را فراگرفته ،کار ساده و آسانی نبوده است؛ بنابراین از تمامی همکارانم در دفاتر ساحوی و والیتی
که با تعهد و مسؤلیتشناسی و قبول خطر به والیتهای مختلف کشور جهت جمعآوری معلومات موردنیاز،
سفرکردهاند ،قدردانی نموده و از خداوند بزرگ برای آنان موفقیت و سالمتی آرزو دارم.
همچنین از تمامی کسانی که در روند جمع آوری معلومات همکاران کمیسیون را مساعدت نمودهاند ،از مقامات اداری
والیتهای تحت پوشیش این تحقیق ،از مسئوالن امنیتی که همکاران ما را بهلحاظ امنیتی تحت پوشش قرار دادهاند و
از مردم ش ریف افغانستان که حاضر شدند با همکاران ما مصاحبه انجام داده و معلومات موردنیاز را در اختیار این تحقیق
قرار دهند ،صمیمانه قدردانی و تشکر میکنم .به امید افغانستان آزاد و عاری از بیعدالتی!
شهرزاد اکبر
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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خالصۀ گزارش
این تحقیق به هدف دریافت معلومات مربوط بهمیزان دسترسی بهحق صحت و حق آموزش انجامیافته و خالصۀ
معلومات بهدستآمده در آن شامل موارد زیر میگردد.
این تحقیق در یک دوره زمانی  2ماهه انجام یافته است که در شش ماه اول (سنبله تا دلو  )۹۹۱2معلومات موردنیاز آن
بهوسیلهی سؤالنامه ( ،تحقیقات میدانی) مصاحبه و مطالعات کتابخانهای جمع آوری گردیده و در دو ماه بعدی
(حوت  ۹۹۱2و حمل  )۹۹۱۱کار دستهبند ی و تحلیل معلومات و نگارش متن گزارش ،تکمیل گردیده است.
جمعیت آماری این تحقیق در مطالعات میدانی ،تمام شهروندان کشور و جمعیت نمونه آن  16۹2نفر از  ۹1والیت
کشور ۹بودهاند که  ٪۹7۷۱آنان را زنان و  ٪61۷۹دیگر را مردان تشکیل دادهاند ٪12۷1 .جمعیت نمونه در شهر و
 ٪1۹۷2دیگر در قریهها و دهات ،زندگی میکنند.
الف :دسترسی به خدمات صحی
یافته های این تحقیق نشان میدهد که از میان  16۹2نفر  ۹12۹نفر آنان شامل  ٪1۹۷7در فاصلۀ بیشتر از دو کیلومتر
از مرکز صحی زندگی میکنند که با چالشهای جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهاند در حالیکه ٪11۷2
در فاصله کمتر از دو کیلومتر زندگی نموده و  ٪۹۷1باقیمانده به این پرسش پاسخ ندادهاند.
رضایت از خدمات در مراکز صحی
این تحقیق نشان داده است که  ٪11۷1از مردم نسبت به ارائه خدمات در مراکز صحی رضایت نداشتهاند ولی ٪11۷1
دیگر گفتهاند که از ارایه خدمات صحی راضی میباشند و  ٪۹باقی مانده نظری خاصی در این مورد نداشتهاند.
دالیل ناراضیان
از میان کسانی که از ارایه خدمات صحی ناراضی بودهاند  ٪12۷۹آنان از کمبود امکانات و لوازم موردنیاز طبابت در
مراکز صحی ٪11۷1 ،آنان از کمبود داکتر متخصص  ٪7۷۹آنان از نبود داکتر زنانه و  ٪۱۷۹آنان از رفتار بد و نادرست
کارمندان مراکز صحی شکایت داشته و ناراضی بودهاند در نهایت  ٪۹2۷۱باقی مانده ناراضیان دلیل خاصی برای عدم
رضایتشان از ارایه خدمات صحی ،ارایه نکردهاند.
دسترسی به ادویهی باکیفیت
معلومات این تحقیق نشان میدهد که  ٪12از مصاحبهشوندگان یا جمعیت نمونه تأیید نمودهاند که در زمینۀ دسترسی
به ادویهی موردنیاز در منطقهی خویش با مشکل مواجه میباشند و  ٪1۹۷1گفتهاند که از کیفیت ادویه ،راضی
نمیباشند ٪6۱۷۱ ،از مصاحبه شوندگان تأیید نمودهاند که به دواهای مورد نیاز در منطقهشان دسترسی دارند و ٪1۷۹
باقیمانده به این پرسش پاسخ ندادهاند.
 ۹بادغیس ،بامیان ،بدخشان ،بغالن ،بلخ ،پروان ،پکتیا ،پکتیکا ،پنجشیر ،تخار ،جوزجان ،خوست ،دایکندی ،زابل ،سرپل ،سمنگان ،غزنی ،غور ،فاریاب ،فراه ،کابل،
کاپیسا ،کندز ،کندهار ،کنر ،لغمان ،ننگرهار ،نورستان ،میدان وردک ،نیمروز ،هرات و هلمند.
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موجودیت البراتوار قابلاعتماد
بر اساس یافتههای این تحقیق  ٪16۷6جمعیت نمونه گفتهاند که در محل زندگی آنان البراتوار قابلاعتماد و استندرد
وجود نداشته و مردم به این دلیل با مشکالتی مواجهاند .اما  ٪1۹گفته اندن که به البراتوار قابل اعتماد دسترسی دارند
و در نهایت  ٪1۷1به این پرسش پاسخ ندادهاند.
دسترسی زنان و اطفال زیر پنج سال به مراقبتهای صحی و وقایه
نتایج مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که  ٪16۷1از زنان خانوادههای جمعیت نمونه در زمان بارداری به
کلینیک یا مراکز صحی مراجعه نکرده و زیر نظر داکتر متخصص نمیباشند و  ٪۹1۷6از زنان و اطفال خانوادههای
مصاحبه شوندگان از تطبیق واکسن بازماندهاند .همچنین  ٪16۷7کل مصاحبه شوندگان گفته اند که زنان خانوادههای
آنان فاصلهی حداقل سه سال بین والدت ها را رعایت نکرده و زودتر از آن باردار میشوند ونیز  ٪۹۹۷6از زنان
خانوادههای جمعیت نمونه ،هنوز در خانه و بدون حضور داکتر یا قابله والدت مینمایند.
دسترسی به مراکز درمان اعتیاد
از میان کسانی که شامل این تحقیق بوده و خود یا اعضای خانوادههای آنان معتاد بودهاند  ٪۹6۷7آنان گفتهاند که
اعضای معتاد خانوادههای آنان به دلیل دوری راه و عدم توانایی مالی ،به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی ندارند .اما باقی
افراد تأیید نمودهاند که به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی دارند.
ب :دسترسی بهحق تعلیم و تربیت
دسترسی بهحق تعلیم و تربیت به صورت جداگانه در هر یکی از بخشهای ابتدائیه ،متوسطه ،لیسه و تحصیالت عالی
بهترتیب موردبررسی قرارگرفته است.
دورهی ابتدائیه
نتایج تحقیقات نشان داده است که درمجموع  6۹61نفر واجد شرایط رفتن به مکتب ابتدائیه در خانوادههای جامعه
نمونه وجود داشتهاند که  ۹۹71نفر آنان ( )٪11۷7دختربودهاند .این معلومات همچنین نشان میدهد که از میان 6۹61
نفر  ٪7۹۷6آنان به مکتب میرفتند؛ بنابراین  ٪16۷1از واجدین شرایط از رفتن به مکتب ابتدائیه محروم بودند .درنهایت
 ٪1۹۷۱کل کسانی که به مکتب ابتدائیه میرفتند ،دختر بودند که  ٪1۱کل دختران در سنین رفتن به مکتب ابتدائیه را
در خانوادههای جمعیت نمونه ،شامل میشدند.
دورهی متوسطه
بر اساس معلومات این تحقیق تمام اطفال خانوادههای مصاحبهشونده در دوره سنی مکتب متوسطه به  ۹۹۹1نفر
میرسیدند که از این میان  ۹1۱۱نفر آنان ( )٪12دختر بودهاند .از میان  ۹۹۹1نفر  ٪71۷6به مکتب میرفتند و ٪11۷1
از رفتن به مکتب متوسطه محرو م بودند .از میان کسانی که به مکتب متوسطه میرفتند  ٪۹7۷1آنان دختر بودند که
نسبت آنان با کل دختران این دوره سنی خانوادههای جمعیت نمونه  12۷۹بوده است.
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دورهی لیسه
تعداد واجدین شرایط رفتن به لیسه در خانوادههای جامعه نمونه  11۱۹نفر بودند که از این میان  ٪17۷1دختر و بقیه
پسر بودهاند .از میان کسانی که در سنین دوره لیسه قرار داشتند  ٪6۹۷7به لیسه میرفتند و بقیه یا درس را ترک کرده
یا اصالً از همان ابتدا شامل مکتب و درس نگردیده بودند .همچنین تعداد دختران خانوادههای جمعیت نمونه که در
دوره لیسه شامل مکتب بوده و درس میخواندند  ٪۹1۷6کل شامالن درس در دوره لیسه بودهاند که تنها ٪16۷۹
دخترانی که در سنین دوره لیسه قرار داشتند را تشکیل میدادند.
دوره دانشگاه
بر بنیاد معلومات این تحقیق تعداد واجدین شرایط رفتن به دانشگاه در خانوادههای جامعه نمونه درمجموع به 1621
میرسیدند که از این میان  ٪1۱۷1دختر و بقیه پسر بودند .از میان کسانی که در سنین رفتن به دانشگاه قرار داشتند
 ٪67۷۹به دانشگاه میرفتند که  ۹71نفر آنها از میان دختران بوده و  ٪1۹۷1کل شامالن دانشگاه و  ٪1۱کل دختران
در سنین رفتن به دانشگاه در خانوادههای جمعیت نمونه را دربر میگرفتند.
دالیل نرفتن به مکتب
 ٪۹1۷1از کسانی که اطفال واجد شرایط آنان به مکتب نمیروند تأیید نمودهاند که دلیل نرفتن اطفال به مکتب عرف
و عنعنات حاکم در جامعه افغانی بوده است .همچنین  ٪1۹۷1از کمبود مکتب بهخصوص در قریهها و دهات٪۹۹۷7 ،
از دوری راه خانه تا مکتب ٪۹1۷7 ،از وضعیت بد امنیتی ٪۹1۷1 ،از مشکالت اقتصادی خانوادهها و  ٪1۷1از مشکالت
مربوط به اداره مکتب مثل کمبود معلم یا سطح پایین علمی معلم ،کمبود کتاب ،کمبود صنف درسی و  ...بهعنوان
دالیل عدم رفتن اطفال به مکتب یادآوری نمودهاند.
دالیل عدم رفتن پسران به دانشگاه
بر بنیاد این معلومات دلیل نرفتن  ٪11۷1از پسران واجد شرایط رفتن به دانشگاه ،عدم توانایی مالی و اقتصادی
خانوادههای آنان بوده است .بهاینترتیب  ٪۹2۷۹به دلیل ناکامی در امتحان کانکور  ٪۹۹۷۹به دلیل چالشهای امنیتی
 ٪7۷7به دلیل عدم موافقت والدین و بزرگان خانواده با دانشگاه و محتوای درسهای دانشگاهی که فکر میکنند در
مغایرت با باورهای اعتقادی آنان میباشد و درنهایت  ٪6۷1به دلیل خواست شخصی از رفتن به دانشگاه محروم بودهاند.
دالیل نرفتن دختران به دانشگاه
این تحقیق نشان داده است که  ٪۹7۷۹از دختران واجد شرایط رفتن به دانشگاه بهدلیل حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند
و  ٪11۷2بهدلیل چالشهای اقتصادی خانوادهها از رفتن به دانگشاه محروم بودهاند .همچنین  ٪۱۷1به دلیل ناکامی در
امتحان کانکور ٪۱۷۹ ،به دلیل چالشهای امنیتی  ٪2۷1به دلیل ترس از آزار و اذیت زنان و دختران توسط مردان،
 ٪7۷1به دلیل عدم مصونیت دختران در لیلیهها وزندگی دور از خانواده در یک شهر دیگر و در نهایت  ٪۹۷6به دلیل
اراده شخصی از رفتن به دانشگاه محروم بودهاند.
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مقدمه
تحقیق بررسی میزان دسترسی بهحق صحت و حق آموزش ،دومین گزارش از سلسله گزارشهای است که به هدف
تعیین بسالین  ۹1هدف از اهداف انکشاف پایدار که بیشترین ارتباط را با اصول و ارزشهای حقوق بشری دارند،
انجامیافته است .بهبیاندیگر این تحقیق به دنبال دریافت معلوماتی است که بتواند معلومات پایهای را برای شاخصهای
مقاصد (تارگیت ها) اهداف سوم و چهارم آجندای انکشاف پایدار فراهم کند تا بتوانیم عالوه بر دریافت چالشهای
موجود ،میزان انکشاف در راستای صحت و آموزش را در سالهای پیشرو نیز بر اساس معلومات بهدستآمده در این
تحقیق ،ارزیابی کنیم.
روشن است که میزان دسترسی شهروندان به خدمات صحی و نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سالهای اخیر نسبت به
گذشتهها بهخصوص قبل از سال 1222م .بهمراتب بهتر شده و ظرفیتهای حقوقی و ساختاری موجود در این دو زمینۀ
انکشاف قابلتوجهی یافته است .نهادهای صحی توسعهیافته و در هر واحد اداری چندین مرکز درمانی دولتی و
خصوصی ایجاد گردیده است .بخش اعظمی از اطفال به مکتب رفته و تعداد کسانی که به دانشگاه میروند نیز کم
نیستند .هیچ مانع حقوقی در برابر درس و تعلیم دختران وجود نداشته و برنامههای حمایتی خاصی در این زمینۀ تهیه و
تطبیق گردیده است.
اما با تمام اینها هنوز مشکالتی متعدد و متنوعی در هر دو زمینۀ وجود داشته و تعداد زیادی از مردم به خدمات صحی
و برنامه های تعلیمی و تحصیلی دسترسی نداشته و نیازمند توجه و حمایت بیشتر میباشند .هنوز تعدادی از مردم
بافاصلههای بسیار دور از مراکز صحی زندگی کرده و میزان مرگ و میر مادران و اطفال زیر پنج سال ،باال گزارش
میگردد .هنوز سطح آگاهی عامه نسبت به الزامیت ظرفیتهای وقایوی در برابر بیماریهای واگیر ،پایین بوده و بخشی
از خانوادهها به اهمیت حیاتی فاصلۀ حداقل سه سال بین والدتها ،پینبردهاند.
هنوز به دلیل دیدگاههای سنتی خانوادهها ،ناامنی و چالشهای اقتصادی ،تعداد زیادی از اطفال واجد شرایط بهخصوص
دختران از رفتن به مکتب بازمانده و جوانان و نوجوانان ما با مشکالت و موانع خاصی در رفتن به دانشگاه از سوی
خانوادهها و اجتماع مواجهاند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است با اجرای این تحقیق و دریافت چالشهای موجود در هر دو زمینه
نقش خویش را در راستای از بین بردن چالشهای یادشده ،ایفا نموده و از این طریق به روند انکشاف ملی در زمینۀهای
دسترسی بهحق صحت و حق آموزش ،کمک نماید
مأموریت کمیسیون
اجرای پروژههای تحقیقاتی و تهیۀگزارش و ارائه آمار و احصائیههای موردنیاز به هدف بهبود برنامهریزیها برای بهتر
شدن وضعیت حقوق بشر ،یکی از مهمترین مأموریتهای کمیسیون میباشد که ضمن بندهای  12 ،17 ،۹6و  ۹۹ماده
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 1۹قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،تسجیل یافته است .بر اساس این
مأموریت کمیسیون همهساله پروژه های تحقیقاتی مختلفی را با توجه به نیازمندی و ضرورت که احساس میگردد،
راهاندازی کرده و نتایج این تحقیقات را ضمن گزارشهای جداگانه که با پیشنهادهای مشخصی نیز همراه گردیده
است ،به نشر میرساند.
بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر یکی از ساختارهای مهم کمیسیون در دفتر مرکزی بوده و مسؤولیت هماهنگی و
اجرای پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی کمیسیون را تحت رهبری مستقیم کمیشنر بخش به عهده دارد.
تحقیق بررسی میزان دسترسی شهروندان بهحق صحت و حق آموزش دومین تحقیقی است که به هدف به دست آوردن
معلومات پایه برای شاخصهای دو هدف سوم و چهارم از اهداف انکشاف پایدار ،مبتنی بر فعالیت شماره  ۹مقصد
شماره  1در هدف شماره  ۹برنامه عمل  ۹۹۱2کمیسیون ،اجراء میگردد.
مفاهیم
توضیح مفاهیم و تعریف واژهها در این تحقیق بهوسیله تحقیقات کتابخانهای صورت گرفته که در آن صحت ،حق
صحت ،تعلیم و تربیت و حق تعلیم و تربیت بهصورت گذرا مورد تحلیل مفهومی قرارگرفته است.
صحت
صحت در لغت به معنی تندرستی ،سالمتی ،فقدان بیماری ،فقدان بیماری مستمر ،عافیت ،تندرستی و درستی ،1آمده
است.
اساسنامه سازمان جهانی صحت ۹در مقدمه خویش از صحت تعریف مشخصی را ارائه کرده است .بر اساس این تعریف:
«صحت یا سالمت عبارت از حالت رفاه کامل جسمى ،روحى و اجتماعى بوده و تنها به نبود بیمارى یا ناتوانى خالصه
نمیشود».

1

حق دسترسی به صحت
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در پیوند به حق دسترسی به خدمات صحی ضمن ماده دوازدهم
خویش آورده است:
« -۹کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکن الحصول به
رسمیت میشناسند.

 .1دهخدا ،علیاکبر ،فرهنگ دهخدا ،جلد  ،2انتشارات دانشگاه تهران ،ص ۹۹72
۹

WHO .

 .1اساسنامه سازمان جهانی صحت ( )WHOمقدمه.
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 -1تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات الزم
برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان ،مرگومیر کودکان و رشد سالم آنان.
ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج) پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر ،بومی ،حرفهیی وسایر بیماری ها و همچنین پیکار علیه این بیماریها.
د) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی وکمکهای پزشکی برای عموم درصورت ابتال به بیماری».1
همچنین در تعریف دیگری حق دسترسی به صحت را به وضعیت یا حالتی تعریف کرد است که در آن تمامی اعضای
جامعه بدون تبعیض به شرایط و فرصتهای حفظ سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.6
هر دو تعریف که به نحوی با رویکرد حقوقی صورت گرفته است ،دربرگیرنده شاخصهای است که در روند دسترسی
به خدمات صحی موردنیاز میباشد .در این دو تعریف آنچه بهعنوان هدف اصلی در نظر گرفتهشده ،شرایط و زمینۀهای
است که دولتها برای دسترسی شهروندان خویش به خدمات صحی باکیفیت ،فراهم میکنند .نه صرف معنی لغوی
صحت که برخورداری از سالمت جسمی ،روانی و حتا اجتماعی است.
تعلیم و تربیت
اصطالح تعلیم و تربیت یا آموزش ضمن ماده اول کنوانسیون مبارزه با هر نوع تبعیض در تعلیم و تربیت (آموزش) به
معنی دسترسی همه افراد به آموزش معیاری و باکیفیت تحت شرایطی که بتواند ارائه آموزش را میسر سازد ،آمده
است.7
گانیه ،تعلیم و تربیت یا آموزش را مجموعهای از رویدادهای بهعمد ترتیب دادهشده میداند که برای حمایت از
فرایندهای درونی یادگیری ،طراحیشده است.2
هردو تعریف موجودیت شرایطی را که بتواند زمینۀ ی آموزش را ساده و ممکن کرده و یادگیری را تقویت کند مورد
تأکید قرار داده است .بنابراین تعلیم و تربیت یا آموزش به ساز وکاری گفته میشود که بتواند روند یادگیری را برای
شاگردان با کمک معلم ،ساده سازد.

5مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  ۹۱66ماده ۹1
 .6آسییورن ایده و دیگران ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ترجمه اردشیر امیرارجمند ،نشر مجند ،تهران صفحه )۹۹2۱( ۹7۹
7مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کنوانسیون مبارزه با تبعیض در تعلیم و تربیت (آموزش) بند آخر ،ماده اول ۹۱62
2گانیه ،بریگز و ویگر ،اصول طراحی آموزشی ،ترجمه :خدیجه علیآبادی ،انـتشارات دانـا ۹۹71 ،ص۹1 :
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حق دسترسی به تعلیم و تربیت
حق دسترسی به تعلیم و تربیت با توجه به تعریفی که از تعلیم و تربیت صورت گرفت به وضعیت گفته میشود که در
آن تمام افراد جامعه بدون تبعیض به ظرفیتها و شرایط برابر تعلیم و تربیت باکیفیت دسترسی داشته باشند.۱
روش تحقیق
تحقیق بررسی میزان دسترسی به شهروندان بهحق صحت و حق آموزش بر بنیاد روش مختلط کمی و کیفی انجامیافته
است .معلومات آماری موردنیاز این تحقیق با روش کمی و بهوسیله تحقیق میدانی یا تکمیل پرسشنامه بهدستآمده
و معلومات مربوط به مفاهیم با روش کیفی و بهوسیله مطالعات کتابخانها ی و تحلیل محتوایی تهیه گردیده است.
شیوه تحلیل اطالعات
معلومات محتوایی و غیر آماری این تحقیق ضمن مطالعات کتابخانهای جمعآوریشده و با روش کیفی تحلیل
محتوایی گردیده است؛ اما اطالعات آماری که درنتیجه مصاحبه با  16۹2نفر از شهروندان کشور بهعنوان جمعیت
نمونه بهدستآمده ،پسازآنکه وارد دیتابس گردیده و مراحل کدگذاری را گذرانده است با برنامه SPSS
دستهبندیشده و با گذراندن آزمون آلفا کرونباخ ،با روش کمی تحلیل گردیده است.
شناسایی متغیرها
متغیرهای این تحقیق در اسناد به شاخصهای اهداف انکشاف پایدار شناسایی گردیده است؛ که شامل متغیرهای
مستقل ،متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیلکننده میگردد.
متغیرهای مستقل در رابطه بهحق صحت؛ صحت یا سالمتی افراد  ،عوامل اجتماعی سالمتی مثل موجودیت کلینیکها
و مراکز درمانی ،موجودیت کدرهای علمی طبی و موجودیت دواخانهها و مراکز البراتواری است.
متغیرهای مستقل در رابطه بهحق آموزش؛ عوامل اجتماعی مثل موجودیت نهادها ،ساختارها و تأسیسات آموزشی و
کدرهای علمی آموزشی میباشد.
متغیرهای وابسته در رابطه بهحق صحت؛ میزان مرگومیر مادران و اطفال ،میزان رضایت از خدمات در مراکز صحی
و میزان رضایت از کیفیت ادویه و دریافت خدمات البراتواری است.
متغیرهای وابسته در رابط بهحق آموزش؛ تعداد شاگردان در دورههای ابتدائیه ،متوسطه ،لیسه و دانشگاه ،میزان افراد
واجد شرایط رفتن به مکتب و دانشگاه که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروماند .تعداد شاگردان دختر در دورههای
مختلف مکتب و دانشگاه و تعداد دخترانی که محروم از رفتن به مکتب و دانشگاه میباشند.

۱مجمع عمومی سازمان ملل ،قبلی
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متغیرهای تعدیلکننده عبارتاند از :میزان تحصیالت افراد شامل تحقیق( ،جامعه نمونه) سن آنان ،جنسیت آنان ،حالت
مدنی آنان ،وضعیت جسمی آنان به لحاظ سالمتی و معلولیت ،شغل و محل سکونت آنان که در شهر زندگی میکنند
یا در قریهها و دهات.
زمان اجرای تحقیق
این تحقیق در یک دوره زمانی  2ماهه انجام یافته است که در شش ماه اول (سنبله تا دلو  )۹۹۱2معلومات موردنیاز آن
بهوسیله ی تکمیل فورم( ،تحقیقات میدانی) مصاحبه و مطالعات کتابخانهای جمعآوری گردیده و در دو ماه بعدی
(حوت  ۹۹۱2و حمل  )۹۹۱۱کار دستهبند ی و تحلیل معلومات و نگارش متن گزارش ،تکمیل گردیده است.
جمعیت آماری و نمونه
جمعیت آماری این تحقیق در مطالعات میدانی ،تمام شهروندان کشور شامل  ۹۹۷6میلیون نفر میباشد که جمعیت
تقریبی کشور را در سال  ۹۹۱7تشکیل میداد ۹2و جمعیت نمونه با در نظر داشت عدد  ۹۹۷6میلیون نفر از هر ۹22222
نفر دوازده نفر در نظر گرفتهشده بود که تقریب ًا به  ۹7۱1نفر می رسیدند .ولی به دلیل مشکالت امنیتی همکاران کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان نتو انستند در برخی از والیتها ۹۹سفر نموده و پرسشنامه تکمیل نمایند .لذا از تعداد
ال تعیین گردیده بود کمتر شده و درنهایت همکاران کمیسیون توانستند با  16۹2نفر از ۹1
مصاحبهشوندهها که قب ً
والیت کشور ۹1مصاحبه انجام داده و به همین تعداد پرسشنامه تکمیل نمایند.
در تعیین محل مصاحبه از روش جدول انتخاب تصادفی ۹۹استفاده گردیده است که در آن ولسوالیها و نواحی شهری
بهعنوان یک واحد اداری در نظر گرفته شده و بر اساس جدول یادشده انتخاب گردیده است.
جنسیت مصاحبهشوندگان
از میان  16۹2مصاحبهشونده در مطالعات میدانی این تحقیق  ۱22نفر آنان شامل  ٪۹7۷۱زن بوده و  ۹611نفر دیگر
شامل  ٪61۷۹مرد بودهاند.
سن مصاحبهشوندگان
مصاحبهشوندگان که تعداد آنان به  16۹2نفر میرسند ،به لحاظ سنی به سه گروه سنی تقسیم گردیدهاند .گروه اول
کسانیاند که بین سنین  ۹1تا تکمیل  ۹2سالگی قرار داشته و تعداد آنها به  16۹نفر رسیده و  ٪۹7۷7کل
مصاحبهشوندگان را شامل میشوند .همچنین گروه دوم افرادیاند که بین سنین  ۹۱تا تکمیل  ۹۱قرار داشته و تعداد
 ۹2اداره مرکزی احصائیه ،سالنامه احصائیوی  ،۹۹۱7ص۹ :
۹۹والیتهای ارزگان و لوگر.
 ۹1بادغیس ،بامیان ،بدخشان ،بغالن ،بلخ ،پروان ،پکتیا ،پکتیکا ،پنجشیر ،تخار ،جوزجان ،خوست ،دایکندی ،زابل ،سرپل ،سمنگان ،غزنی ،غور ،فاریاب ،فراه،
کابل ،کاپیسا ،کندز ،کندهار ،کنر ،لغمان ،ننگرهار ،نورستان ،میدان وردک ،نیمروز ،هرات و هلمند.
Random digits table
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۹۹

آنان به  ۹۹۹1نفر ،شامل  ٪12۷۹میرسند و درنهایت گروه سوم کسانی بودند که باالتر از سن  12سالگی قرار داشته
و تعداد آنان به  2۹1نفر میرسیدند که  ٪۹1کل مصاحبهشوندگان را شامل میگردد.
حالت مدنی مصاحبهشوندگان
حالت مدنی مصاحبهشوندگان مطالعات میدانی این تحقیق در سه کتهگوری یا بخش مورد تحلیل قرارگرفته است.
نخستین بخش یا کته گوری شامل کسانی است که بیوه یا مطلقه بوده اند .این افراد که تعداد آنها به  12نفر میرسند
 ٪۹۷2کل جمعیت نمونه را شامل گردیدهاند .بهاینترتیب  ۹۱26نفر شامل  ٪7۹کل جمعیت نمونه متأهل و  621نفر
که  ٪1۹۷۹را شامل میگردند افراد مجرد بودهاند .درنهایت وضعیت مدنی  11نفر باقیمانده که  ٪1۷۹را شامل
میگردند به دلیل غفلت کسانی که فرم مصاحبه را تکمیل نمودهاند ثبتنشده است.
وضعیت جسمی مصاحبهشوندگان
شاخص وضعیت جسمی مصاحبهشوندگان در پی تعیین درصد شمولیت افراد دارای معلولیت بهعنوان یک بخش عمده
از شهروندان کشور در مطالعات میدانی این تحقیق بوده و نشان میدهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
همواره در تمام تحقیقات خویش سعی میکند دیدگاهها و نظریات تمام شهروندان را اعم از زنان و مردان و
جمعیتهای دارای معلولیت و گروههای سنی مختلف داشته باشد .تا معلومات بهدستآمده بتواند از آدرس تمام
شهروندان کشور نمایندگی کرده و انعکاسدهنده واقعیتهای عینی جامعه باشد.
بر بنیاد معلومات بهدستآمده از میان  16۹2نفر مصاحبهشونده  111۹نفر آنان غیر معلول و ازلحاظ وضعیت جسمی
سالم بودهاند که  ٪۱1۷2را شامل میگردند؛ اما  ۹2۹نفر دیگر شامل  ٪۹۷۱کل جمعیت نمونه از میان افراد دارای
معلولیت بوده و وضعیت جسمی  22نفر شامل  ٪۹۷۹به دلیل غفلت کسانی که فرم مصاحبه را تکمیل نمودهاند،
ثبتنشده است.
شغل مصاحبهشوندگان
مصاحبه شوندگان شامل این تحقیق به لحاظ شغلی به پنج کتهگوری یا بخش تقسیم گردیدهاند .نخستین بخش را
کسانی تشکیل میدهند که دارای شغل آزاد بوده و تعداد آنان به  212نفر میرسد که  ٪۹1۷۱کل جمعیت نمونه را
شامل میگردند .گروه دوم شامل  1۹2نفر ( ) ٪۹6از میان کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی بوده و گروه سوم که
تعداد آنان  161نفر ثبت گردیده و  ٪۹2۷1کل جمعیت نمونه را شامل میگردند از میان متعلمین مکاتب بودهاند.
بهاینترتیب  116نفر دیگر شامل  ٪۱۷2کل مصاحبهشوندگان محصل بوده و  7۹6نفر ( )٪12۷1از مصاحبهشوندگان
دارای شغل خاصی نبوده و در این تحقیق بیکار ثبت گردیدهاند .شغل  77نفر باقیمانده شامل  ٪۹جمعیت نمونه به
دلیل غفلت کسانی که ف رم مصاحبه را تکمیل نمودهاند ثبتنشده است.
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درجه سواد یا تحصیالت مصاحبهشوندگان
درجه سواد یا تحصیالت جمعیت نمونۀ این تحقیق به بیسواد ،پایینتر از بکلوریا ،بکلوریا ،لیسانس و باالتر از لیسانس
تقسیم گردیده است .معلومات ای ن تحقیق نشان داده است که از میان  16۹2نفر مصاحبهشونده  ۱۱۹نفر شامل ٪۹2
کل جمعیت نمونه بیسواد بودهاند 127 .نفر دیگر شامل  ٪۹1۷6تحصیالت کمتر از بکلوریا داشته و  1۱1نفر شامل
 ٪۹2۷۱دارای مدرک بکلوریا و  171نفر شامل  ٪11دارای تحصیالت عالی به سویه لیسانس بودهاند .همچنین  ۹7نفر
دیگر شامل  ٪2۷7تحصیالت باالتر از لیسانس داشته درنهایت میزان سواد یا تحصیالت  ۹17نفر باقیمانده که ٪1۷۱
کل مصاحبهشوندگان را شامل میگردند به دلیل غفلت کسانی که فرم مصاحبه را تکمیل نمودهاند ثبت نشده است.
محل سکونت مصاحبهشوندگان
شاخص محل سکونت مصاحبه شوندگان در این تحقیق به دو بخش قریه و شهر توجه داشته و مشخص نموده است که
چه تعداد جمعیت نمونه شهری بوده و چه تعداد دیگر در قریهها و دهات زندگی میکنند .بر اساس معلومات
بهدستآمده  ۹117نفر که  ٪12۷1کل مصاحبهشوندگان را شامل میگردند در شهر و  ۹۹1۹نفر شامل  ٪1۹۷2در
قریهها و دهات زندگی میکنند.
جدول معلومات شخصی مصاحبهشوندگان
جنسیت

تعداد

درصد

شماره

مرد

۹611

٪61۷۹

()۹

زن

۱22

٪۹7۷۱

نامعلوم

2

٪2

سن

تعداد

درصد

 ۹1تا تکمیل  ۹2سال

16۹

٪۹7۷7

شماره

 ۹۱تا تکمیل  ۹۱سال

۹۹۹1

٪12۷۹

()۲

باالی چهل سال

2۹1

٪۹1

نامعلوم

2

٪2

حالت مدنی

تعداد

درصد

متأهل

۹۱26

٪7۹

مجرد

621

٪1۹۷۹

بیوه یا طالق شده

12

٪۹۷2

نامعلوم

11

٪1۷۹

حالت جسمی

تعداد

درصد

افراد دارای معلولیت

۹2۹

٪۹۷۱

شماره
()۳

شماره

17

مجموع
 16۹2نفر
مجموع

 16۹2نفر
مجموع

 16۹2نفر
مجموع

افراد سالم

111۹

٪۱1۷2

نامعلوم

22

٪۹۷۹

شغل

تعداد

درصد

شغل آزاد

212

٪۹1۷۱

کارمند ادارات دولتی و غیردولتی

1۹2

٪۹6

متعلم

161

٪۹2۷1

محصل

116

٪۱۷2

بیکار

7۹6

٪12۷1

نامعلوم

77

٪۹

درجه تحصیل

تعداد

درصد

بیسواد

۱۱۹

٪۹2

پایینتر از بکلوریا

127

٪۹2۷6

بکلوریا

1۱1

٪۹2۷۱

لیسانس

171

٪11

باالتر از لیسانس

۹7

٪2۷7

نامعلوم

۹17

٪1۷۱

محل زندگی

تعداد

درصد

شماره

شهر

۹117

^12۷1

()۷

قریه

۹۹1۹

٪1۹۷2

نامعلوم

2

2

()۴

شماره
()2

شماره
()2
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 16۹2نفر
مجموع

 16۹2نفر

مجموع

 16۹2نفر

مجموع
 16۹2نفر

فصل دوم
مبانی حقوقی

مبانی حقوقی حق دسترسی به خدمات صحی
و آموزش
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الف :مبانی حقوقی دسترسی به خدمات صحی
حق دسترسی به خدمات صحی از حقوق بنیادی بشری بوده و فراهم آوری زمینۀهای دسترسی سادۀ شهروندان به این
حق از مهمترین مسؤولیتهای دولتها مبتنی بر قواعد و مقررات بینالمللی و قوانین ملی شمرده میشود.
حق دسترسی به خدمات صحی در حقیقت فرصتی برای دسترسی بهحق زندگی و درنهایت شرط اساسی برخورداری
از سایر حقوق بشری پنداشته میشود؛ زیرا انسانی که سالمتی خویش را از دست بدهد ،زندگیاش را از دست خواهد
داد و بهرهمندی از حقوق بشری نیز تا وقتی معنی دارد که انسان از حق زندگی برخوردار باشد .مبانی حقوقی حق
دسترسی به خدمات صحی را می توان در دو بخش قوانین ملی و قواعد و مقررات بینالمللی مطالعه کرد.
حمایت از حق دسترسی به خدمات صحی در قوانین ملی
حمایت از حق دسترسی به خدمات صحی ضمن اینکه در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده در قانون صحتعامه
نیز با تفصیل موردحمایت میباشد.
قانون اساسی افغانستان بهصورت روشن از حق دسترسی به خدمات صحی ضمن مادههای  1۹ ،11و  11خویش حمایت
کرده و به دولت وظیفه داده است که زمینهها و شرایط دسترسی شهروندان به این حق را فراهم کند.
ماده  11این قانون مینویسد« :دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق
به احکام قانون تأمین مینماید .دولت تأسیس و توسعهی خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام
قانون تشویق و حمایت میکند .دولت بهمنظور تقویت تربیتبدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر
الزم اتخاذ

مینماید۹1 » .

ماده پنجاه و سوم قانون اساسی دولت را وظیفه داده است که بهمنظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای
بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمگیری فع ال آنان در جامعه ،تدابیر الزم اتخاذ
کرده و حقوق و فرصتهای زندگی بهتر را برای بازنشستگان ،کهنساالن ،زنان بیسرپرست ،معیوبین و معلولین و
اطفال یتیم و بیبضاعت فراهم کند.
همچنین ماده پنجاه و چهارم این قانون با تأکید خاص نسبت به راهبردهای حمایتی از خانواده بهعنوان رکن اساسی
جامعه ،به دولت وظیفه داده است تا بهمنظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده ،بهخصوص طفل و مادر و تربیت
اطفال ،تدابیر الزم را اتخاذ کند.
مبتنی بر مواد یادشده دولت افغانستان وظیفه دارد برای فراهم آوری شرایط پیشگیری و درمان امراض و فراهم کرد ن
زمینۀ دسترسی شهروندان به خدمات صحی و شرایط زندگی مناسب برای خانوادهها ،برنامهریزی و تالش کند.

۹1دولت ج .ا .ا ،قانون اساسی  ،۹۹21ماده 11
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عالوه بر قانون اساسی قانون صحتعامه افغانستان جزء مهمترین قوانینی است که بهمنظور تعمیم حق دسترسی به
خدمات صحی تهیه و تصویب گردیده است.
ماده اول قانون صحت عامه اهداف اساسی آن را توضیح داده است که پیش گیری و عالج امراض و فراهم کردن
تسهیالت صحی رایگان برای همه شهروندان کشور ،تأمین و توسعۀ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی ،اجرای
برنامههای مؤثر صحی در ساحات مختلف صحتعامه ،اعم از عرضه مناسب خدمات طبی وقایوی و معالجوی ،بهبود
صحت محیطی ۹1،جلوگیری از شیوع امراض ساری ،کنترل و امحای آن ،حمایت از صحت طفل و مادر و فراهم
کردن شرایط مناسب صحی کار در مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور ،از این جملهاند.
د ر ماده دوم این قانون که به تاریخ  1ماه قوس سال ۹۹۱1شمسی تعدیلشده و در جریده رسمی شماره  ۹12۹به نشر
رسیده ،آمده است که وزارت صحت عامه برای اتباع (شهروندان) کشور ،وسایل پیشگیری و عالج امراض ،تسهیالت
صحی و خدمات اولیۀ صحی رایگان را تأمین میکند.
ماده سوم این قانون به متشبثین خصوصی نیز اجازه فعالیتهای صحی داده و به دولت وظیفه سپرده است که بر نحوۀ
فعالیت و ارائه خدمات صحی توسط این نهادها ،نظارت کند.
حفاظت از صحت محیطی بر اساس شکل تعدیلشدۀ ماده چهارم قانون صحتعامه که به تاریخ  ۹۹۱۹ /7 /۹۱در مجله
رسمی شماره  ۹2۱۹به نشر رسیده است ،از وظایف دولت با همکاری بخشهای همکار در ساختار حکومت
پیشبینیشده است.
بر بنیاد ماده پنجم این قانون وزارت صحتعامه مسئولیتهای مشخصی را به عهده دارد که موارد زیر را شامل میشود:
اتخاذ تدابیر وقایوی بهمنظور کاهش شیوع امراض ساری و انتانی با توجۀ بیشتر به صحت طفل و مادر؛
عرضۀ کمکهای اولیه خدمات طبی وقایوی و معالجوی؛
تدابیر جهت تأمین خدمات طب وقایوی و صحت محیطی ،برای کارکنان در ادارات دولتی و غیردولتی؛
مراقبت از شبکههای آب رسانی و آب آشامیدنی و مواد غذایی دارای کیفیت صحی و دواهای باکیفیت برای اتباع
کشور؛
پیشبرد تعلیمات صحی و اشاعه معلومات و آگاهی برای بهبود سطح سالمت فردی و پیشگیری از امراض مهلک
ساری؛
توسعه و انکشاف تسهیالت صحی کلینیکها ،شفاخانهها و مراکز صحی و دواخانهها؛
 .۹1عبارت «صحت محیطی» شکل تعدیلیافته عبارت «حفظالصحه فردی و محیطزیست» مادههای  ۹و چهار قانون صحتعامه است که در شماره  ۹2۱۹جریده
رسمی مورخ  16قوس  ۹۹۱۹به نشر رسیده است.
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تهیه و تدارک تجهیزات طبی و مواد دوایی جهت رفع نیازمندیهای صحی اتباع کشور و فراهم کردن تسهیالت
صحی در زمینه؛
توسعه و تکامل نظام تربیت کارکنان طبی ،بلند بردن سویۀ تخصصی طبیبان و انکشاف تحقیقات علمی در ساحات
مختلف طب وقایوی و معالجوی؛
طرح اساسات علمی حفظالصحهای درباره تغذیه مردم؛
طرح اساسات علمی حفظالصحهای درباره تأمین صحت باروری ،اطفال و مادران؛
تشریکمساعی تأسیسات دولتی و غیردولتی بهمنظور رفع معضالت صحی در ساحه عرضه کمکهای صحی اولیه و
خدمات صحی.۹6
مادۀ پنجم در حقیقت تأکید بر مفاد ماده اول این قانون است ،زیرا برخی از مکلفیتهای دولت که ضمن اصطالحات
خاصی در ماده اول پیشبینی گردیده بود در مادۀ پنجم با تفصیل بیشتر ،توضیح دادهشده است.
حمایت از حق دسترسی به خدمات صحی در اسناد بینالمللی حقوق بشر
حق دسترسی به خدمات صحی موردحمایت تعداد زیادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر بوده است .ماده  11اعالمیه
جهانی حقوق بشر به بهرهمندی هرکس از بهترین سطح زندگی و تأمین سالمتی و رفاه تأکید نموده است ،اساسنامه
سازمان جهانی صحت (۹۱12م ).سند دیگری است که مبنای ایجاد سازمان جهانی صحت باهدف حمایت و توسعه
حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی به شمار میرود .حق دسترسی به خدمات صحی ضمن ماده  ۹1میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز موردحمایت بوده و در بخشی از این ماده آمده است« :کشورهای
طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکنالحصول به رسمیت میشناسند».
همچنین دسترسی به خدمات صحی با شعار تضمین زندگی سالم و ترویج سالمت برای همه هدف سوم از اهداف
انکشاف پایدار میباشد که دولت افغانستان به اجرای آن متعهد میباشد.
ب :مبانی حقوقی دسترسی بهحق آموزش
دسترسی افراد بهحق تعلیم و تربیت یا آموزش همانگونه که در قواعد و مقررات بینالمللی حقوق بشر موردحمایت
بوده است در قوانین ملی افغانستان نیز با تأکید حمایت گردیده است.
حمایت از حق دسترسی به آموزش در قوانین ملی
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در افغانستان است که از حق آموزش بهخوبی حمایت به عملآورده است .ماده
 1۹این قانون دسترسی به تعلیم را بهعنوان یک حق برای تمام اتباع (شهروندان) کشور بدون تبعیض تا درجه لیسانس
 .۹6قانون صحتعامه ماده )۹۹22( 1
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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
تعلیمات تا دوره متوسطه که در قانون اساسی اجباری گفتهشده و فراهم آوری زمینۀهای تدریس زبانهای مادری در
مناطق که به آنها تکلم میکنند ،پروگرامهای مؤثری را طرح و تطبیق نماید.
ماده چهل و چهارم قانون اساسی برنامهریزی جهت انکشاف تعلیم زنان و کوچیان که تاکنون با مشکالت جدی در
این زمینۀ مواجه بودند را به هدف محو بیسوادی در کشور بهعنوان یک مکلفیت دولت تسجیل نموده است.
مادههای  11تا  17قانون اساسی نیز به نحوی در حمایت از توسعه معارف و تعلیم میباشند که در آنها به ملکیت
دولت درزمینۀ طرح و تطبیق برنامههای مؤثر برای تهیه نصاب تعلیمی واحد ،تأسیس نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی
و انکشاف علم و فرهنگ در کشور ،تأکید گردیده است.۹7
قانون معارف و قانون تحصیالت عالی افغانستان از مهمترین قوانین عادی کشور است که درزمینۀی تعلیم و آموزش
به تأسی از مواد یادشده قانون اساسی به هدف تعمیم تعلیم در کشور توشیح گردیده است.
ماده دوم قانون معارف اهداف این قانون را توضیح داده است که تأمین حق مساوی تعلیم و توسعه معارف همگانی،
متوازن و عادالنه ،تقویت روحیه وطندوستی و وحدت ملی ،تربیت اطفال ،رشد استعدادها ،تقویت روحیه احترام به
حقوق بشر ،حمایت از حقوق زن و دموکراسی ،رفع تبعیض ،تقویت روحیه مسئولیتپذیری و قانون پذیری و تأسیس،
توسعه ،ارتقا ،اعمار ،ترمیم و تجهیز مکاتب از مهمترین بخشهای این اهداف شمرده میشوند.
ماده سوم قانون معارف مؤکداَ از بهرهمندی شهروندان بدون هیچ نوع تبعیض از تعلیم و تربیه حمایت نموده است.
مبتنی بر مفاد ماده چهارم قانون معارف ،تعلیمات متوسطه (اساسی) در افغانستان اجباری میباشد .همچنین در ماده
پنجم تأکید گردیده است که اطفال از سن ششسالگی الی اکمال نهسالگی طور اجباری شامل مکاتب دورهی تعلیمات
متوسطه (اساسی) میشوند.
بر اساس مفا د ماده ششم قانون معارف وزارت معارف عالیترین مرجع طرح و تطبیق پالیسی ،ادارهکننده ،هدایت
دهنده و تطبیق کننده اهداف این قانون معرفیشده است.
بنابراین وزارت معارف افغانستان بهصورت مشخص وظیفه دارد که ظرفیتها و شرایط دسترسی برابر و بدون تبعیض
شهروندان بهخصوص اطفال کشور را به معارف و برنامههای آموزشی فراهم نماید.
قانون تحصیالت عالی افغانستان ،نیز توضیحات روشنی را در مورد حق دسترسی به تعلیمات عالی یا تحصیالت عالی
و مکلفیتهای دولت در این زمینه تسجیل نموده است.

۹7وزارت عدلیه ج .ا .ا .قانون اساسی ،مواد  1۹تا 17
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ماده دوم این قانون به اهداف آن ارتباط داشته و از رشد و ارتقای کیفیت تحصیالت عالی ،تأمین حقوق ،تعیین مکلفیت
و تربیت کادرهای علمی ،پیشبرد فعالیتهای آموزشی ،علمی ،تحقیقاتی و خدماتی و تقویت روحیه وحدت ملی
بهعنوان اهداف این قانون یادکرده است.
ماده چهارم قانون تحصیالت عالی به مکلفیت دولت درزمینۀهای تأسیس مؤسسات تحصیالت عالی و تدوین پالیسی
برای نظام تحصیالت عالی به هدف ایجاد ظرفیتهای دسترسی همگانی ،متوازن و عاری از تبعیض شهروندان به
تحصیالت عالی ،اشاره نموده است.
حمایت از حق دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش ضمن قانون منع خشونت علیه زن و قانون حقوق و امتیازات
معلولین نیز مورد تأکید بوده است .در این قوانین بهصورت خاص به دسترسی زنان و اشخاص دارای معلولیت به تعلیم
اشاره گردیده است .بند  ۹۱ماده  1قانون منع خشونت علیه زن ممانعت از حق تعلیم و تحصیل زنان و دختران را
خشونت علیه آنان دانسته و قابل پیگیری و مجازات تسجیل نموده است .همچنین مادههای  ۹۱و  12قانون حقوق و
امتیازات معلولین به مکلفیت دولت درزمینۀی فراهم آوری شرایط دسترسی افراد دارای معلولیت به تعلیم و تحصیل،
اختصاص دادهشده است.
حمایت از حق دسترسی به آموزش در اسناد بینالمللی حقوق بشر
از میان اسناد بینالمل لی حقوق بشر اعالمیه جهانی حقوق بشر )۹۱12( ،کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش)۹۱62( ،
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )۹۱66و کنوانسیون حقوق طفل ( )۹۱2۱از مهمترین اسنادیاند
که در حمایت از حق دسترسی به تعلیم و تربیت همگانی ،متوازن و برابر تأکید نمودهاند.
ماده  16اعالمیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر همگانی بودن تعلیم افزوده است که تعلیمات اساسی باید مجانی بوده و
دوره ابتدائیه اجباری باشد.
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش ضمن ماده دوم و سومش بر همگانی بودن و عدم تبعیض در تعلیم و تربیت یا
آموزش تأکید کرده و در ماده سوم خویش بر مکلفیتهای دولتها درزمینۀ ی از بین بردن تبعیض در تعلیم و تربیت
اشاره نموده است.
ماده  ۹۹میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز از حق دسترسی به آموزش حمایت کرده و بند دوم
این ماده بر اجباری بودن و مجانی بودن دوره ابتدائیه تعلیم تأکید نموده است.
کنوانسیون حقوق اطفال نیز در ماده  12خویش بر همگانی بودن و متوازن بودن تعلیم و تربیت تأکید نموده است .این
کنوانسیون نیز از مجانی و اجباری بودن تعلیم تا ختم دوره ابتدائیه حمایت نموده است.
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فصل سوم
تحلیل معلومات آماری

دسترسی به حق صحت
دسترسی بهحق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی

25

تحلیل معلومات آماری
معلومات آماری این تحقیق بهوسیله پرسشنامه که در مصاحبه با باشندگان  ۹1والیت کشور تکمیل گردیده
بهدستآمده است .تحلیل معلومات آماری ضمن دو عنوان کلی دسترسی شهروندان بهحق صحت و دسترسی
شهروندان بهحق آموزش ،صورت گرفته است.
الف :دسترسی بهحق صحت
بر اساس دریافت های تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت که توسط کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان در سال  ۹۹۱6به نشر رسیده بود ٪17 ،مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی داشته و  ٪61۷1آنان
از روند ارائه خدمات صحی رضایت داشتند .به این معنی که  ٪1۹از مردم از خدمات صحی باکیفیت محروم بوده و
 ٪۹1۷6از دریافت خدمات صحی ناراضی بودند.۹2
همچنین بر اساس معلومات به نشر رسیده از سوی وزارت صحت عامه ،در سال  12۹۹میالدی که برابر است با ۹۹۱1
هجری شمسی ٪12۷۱ ،اطفال زیر  1سال به سوءتغذیه مبتال بوده و میزان مرگومیر مادران در سال  12۹7میالدی
( ۹۹۱6هجری شمسی)  66۹نفر در هر یکصد هزار والدت زنده بوده است  .معلومات این وزارت نشان میدهد که
میزان مرگومیر اطفال زیر  1سال در سال  12۹1میالدی ( ۹۹۱1هجری شمسی)  11نفر در هر یک هزار طفل زنده
بوده است.۹۱
دریافتهای این تحقیق از میزان دسترسی شهروندان بهحق صحت ارقام تازهی را نشان داده است که بهتفصیل
موردبررسی و تحلیل قرار میگیرد.
دسترسی فزیکی به مراکز صحی
دسترسی فزیکی به مراکز صحی یکی از مهمترین

فاصله خانه تا مرکز صحی
16۹2

3111

شاخصهای دسترسی بهحق صحت میباشد که در حال
حاضر یکی از مهمترین چالشها بهخصوص در برابر

۹12۹
۹22

۱1 ۹۷1

1۹۷7

باشندگان قریهها و دهات دوردست کشور نیز به شمار
میرود .بر اساس استانداردهای سازمان جهانی صحت
فاصلۀ مکانی مراکز صحی تا محل زندگی نباید بیشتر از دو

درصد

تعداد

 ۹2کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،گزارش تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت ،۹۹۱6 ،صفحه 17
۹۱وزارت اقتصاد ج .ا .ا ،اهداف انکشاف پایدار افغانستان ۹۹۱7 ،صفحه ۱2
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۹۹۹7
11۷2

2111
1111
1

کیلومتر باشد .همچنین استانداردهای این سازمان نشان میدهد که حداکثر برای هر  ۹1222نفر باید یک مرکز صحی
وجود داشته باشد.12
مطالعات این تحقیق نشان داده است که از میان  16۹2نفر  ۹12۹نفر آنان شامل  ٪1۹۷7در فاصله بیشتر از دو کیلومتر
از مرکز صحی زندگی میکنند؛ و  ۹۹۹7نفر دیگر که شامل  ٪11۷2مصاحبهشوندگان میگردد در فاصله دو تا کمتر
از دو کیلومتر از مرکز صحی زندگی میکنند ۱1 .نفر باقیمانده شامل  ٪۹۷1مصاحبهشوندگان به این پرسش پاسخ
ندادهاند.
رضایت مردم از خدمات در مراکز صحی
کمبود امکانات موردنیاز طبابت ،کمبود داکتر متخصص ،کمبود داکتر زن که متخصص بیماریهای نسایی والدی
باشد و رویه یا رفتار بد و نادرست کارمندان مراکز صحی با مراجعهکنندگان از مهمترین دالیلیاند که سبب نارضایتی
شهروندان از خدمات در مراکز صحی میگردد .در این بخش تحقیق از مصاحبهشوندگان در مورد رضایت آنان نسبت
به خدمات در مراکز صحی پرسیده شده است .پاسخ مصاحبهشوندگان نشان میدهد که از میان  16۹2نفر  ۹۹7۹نفر
شامل  ٪11۷1از ارائه خدمات در مراکز صحی رضایت داشته ولی  ۹۹61نفر شامل  ٪11۷1گفتهاند که از ارائه خدمات
در مراکز صحی رضایت ندارند 77 .نفر باقیمانده ( )٪۹به این پرسش پاسخ ندادهاند.
رضایت و عدم رضایت مردم از ارایه خدمات صحی
درصد

تعداد

16۹2

۹۹61

۹۹7۹

۹22

۹۷2

77

11۷1

11۷1

WHO, Global strategy for health for all by the year 2000. Pages 19 - 29
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12

دالیل عدم رضایت
همانگونه که اشاره گردید مهمترین دالیل عدم رضایت شهروندان از ارائه خدمات در مراکز صحی ،شامل کمبود
امکانات موردنیاز صحی ،کمبود یا نبود داکتر
د الیل عد م ر ضایت از ار ای ه خدما ت در

متخصص بهخصوص داکتر متخصص زنانه و

م ر اک ز ص حی
۹۹7۹

درصد

رویه و رفتار بد و نادرست کارمندان مراکز صحی

تعداد

با مراجعین میباشد.
662

مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از

۹22

۹12
۹2۷۱

۹12
۱۷۹

۱2
7۷۹

۹۹1
11۷1

12۷۹

میان  ۹۹7۹نفر که گفته بودند از ارائه خدمات در
مراکز صحی رضایت ندارند 662 ،نفر شامل
 ٪12۷۹از کمبود امکانات و لوازم موردنیاز طبابت
در مراکز صحی ناراضی بودهاند .همچنین ۹۹1
نفر شامل  ٪11۷1از کمبود داکتر متخصص در

مراکز صحی ناراضی بودهاند ۱2 ،نفر شامل  ٪7۷۹از نبود داکتر زنانه در مرکز صحی شکایت داشته و ناراضی بوده
است و  ۹12نفر که  ٪۱۷۹را در برمیگیرد از رویه بد و نادرست کارمندان مراکز صحی شکایت داشته و به این دلیل
نارضایتی خود را از ارائه خدمات در مراکز صحی ابراز داشتهاند .درنهایت  ۹12نفر باقیمانده شامل  ٪۹2۷۱از کل
کسانی که رضایت نداشتهاند به این پرسش پاسخ ندادهاند.
دسترسی به ادویه باکیفیت موردنیاز
دسترسی به ادویه باکیفیت از ضرورتهای اساسی دسترسی بهحق صحت بوده و عدم دسترسی به ادویه یا داروی
باکیفیت از چالشهای عمده دسترسی بهحق صحت به
آیا به دواهای مورد نیاز در منطقه

تان دسترسی دارید؟

و کارا ،سبب میگردد که عالوه بر مدیریت مؤثر ادویه در

تعداد
۹211

16۹2

درصد

شمار میرود .موجودیت نهادها و ساختارهای نظارتی مؤثر
سطح ملی و توزیع آن مطابق با نیازمندیهای موجود در

۹22

11

1۷۹

12۷2

7۹۹

6۱۷۱

سراسر کشور ،بهخصوص در مناطق دوردست و روستایی،
از ورود ادویه بیکفیت نیز جلوگیری گردد درحالیکه
عدم موجودیت نهادهای یادشده سبب به وجود آمدن
چالشهای عمده درزمینۀی توزیع دارو و تورید ادویه

بیکیفیت در کشور ،خواهد شد.
28

معلومات این تحقیق نشان داده است که  ٪12از مصاحبهشوندگان شامل  7۹۹نفر تأیید نمودهاند که درزمینۀ دسترسی
به دواهای موردنیاز در منطقه خویش با مشکل مواجه بودهاند ولی  ٪6۱۷۱شامل  ۹211نفر گفتهاند که در این زمینۀ
مشکل خاصی نداشته و دواهای موردنیاز آنان در دواخانههای محل زندگیشان وجود دارد ٪1۷۹ .شامل  11نفر به این
پرسش پاسخ ندادهاند.
کیفیت دوا موضوعی دیگری است که در مورد آن از مصاحبهشوندگان پرسیده شده است .در پاسخ به این پرسش
 ۹272نفر شامل  ٪1۹۷۹گفتهاند که از کیفیت دوا راضی میباشند ولی  ۹۹12نفر شامل  ٪1۹۷1گفتهاند که از کیفیت
دوا راضی نمیباشند 121 .نفر ( )٪۹1۷1باقیمانده به این پرسش پاسخ نداده است.
آیااز کیفیت دوا رضایت دارید؟
درصد

16۹2

تعداد

۹۹12

۹272

۹22

۹1۷1

121

1۹۷1

1۹۷۹

موجودیت البراتوار قابلاعتماد
البراتوار نقش بسیار مهم را در تشخیص بیماری و هدایت روند تداوی در مسیر درست دارد .بنابراین موجودیت
البراتوار یکی از مهمترین ظرفیتها و شرایط دسترسی
آ ی ا د ر م ن ط ق ه ش م ا ال ب ر ا ت و ا ر ق ا ب ل

کامل بهحق صحت یا تداوی درست شهروندان بهحساب

اعتماد و استاندرد وجود دارد؟

میآید .دریافتهای این تحقیق نشان داده است که از میان

16۹2

 16۹2نفر مصاحبهشونده ۹27۹ ،نفر شامل  ٪1۹تأیید

درصد

۹176

۹22

6۹

29

1۷1

 ٪1۷1به این پرسش پاسخ ندادهاند.

16۷6

قابلاعتماد و استاندارد وجود ندارد 6۹ .نفر باقیمانده شامل

1۹۷2

 ٪16۷6گفتهاند که در مناطق یا محل زندگی آنان البراتوار

۹27۹

نموده اند که در مناطق یا محل زندگی آنان البراتوار
قابلاعتماد و استاندارد وجود دارد .ولی  ۹176نفر شامل

تعداد

مرگومیر اطفال و مادران
طوری که در آغاز بحث دسترسی شهروندان بهحق صحت یادآور شدیم تحقیقات دولت افغانستان در سالهای ۹۹۱1
و  ۹۹۱6نشان داده است که مرگومیر اطفال و مادران اگرچه نسبت به سالهای قبل از آن ،کاهش داشته ولی هنوز از
میان هر یکصد هزار مادر  66۹نفر آنان ( )٪2۷66۹در هنگام به دنیا آوردن ف رزند و از هر یک هزار طفل زیر پنج
سال  11نفر آنان )٪1۷1( ،میمیرند.
معلومات بهدستآمده در این تحقیق نیز حاکی از میزان بلند مرگومیر اطفال و مادران در افغانستان بوده و نشان
میدهد که هنوز وضعیت ،نگرانکننده بوده و ایجاب تدابیر جدیتری را مینماید .بر اساس این معلومات از میان
 16۹2مصاحبهشونده  112نفر آنان تأیید نمودهاند که در سه سال گذشته یک طفل زیر  1سال خانواده آنان مرده است.
چنانچه  1۹۱نفر آنان گفتهاند که در خانواده آنان در جریان سه سال گذشته یک مادر هنگام زایمان جانش را
ازدستداده است.
آیا در سه سال گذشته طفلی زیر  2سال از خانواده شما فوت نموده است؟

1۹11

16۹2

درصد

۹22

۹۷1

۹2

21۷۹

۹6۷1

بی جواب

112

مجموع

تعداد

بلی

خیر

یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که هر مصاحبهشونده از یک خانواده بوده است پس از میان  16۹2خانواده در سه
سال گذشته  112طفل ( )٪۹6۷1زیر پنج سال و  1۹۱مادر ( )٪۱۷1در هنگام زایمان جانشان را ازدستدادهاند.
روشن است که بر اساس این معلومات نمیتوانیم میزان دقیق مرگومیر اطفال و مادران را تثبیت کنیم زیرا در تثبیت
ال تعداد مادران خانوادههای جامعه نمونه را که در
تعداد و نسبت مادران و اطفال مرده با مادران و اطفال زنده باید قب ً
جریان سه سال والدت نمودهاند و نیز تعداد اطفال زیر پنجسال را در عین دوره زمانی ،مشخص کنیم تا بتوانیم درصدی
کسانی را که جانشان را در سه سال گذشته ازدستدادهاند ،مشخص کنیم.
آیا در سه سال گذشته زنی از خانواده شما در هنگام زایمان فوت نموده است؟
درصد

تعداد

16۹2

1۹۹2

۹22

1۷2

1۹

22۷2

۱۷1

بی جواب
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1۹۱

مجموع

خیر

بلی

دسترسی زنان و اطفال زیر پنج سال به مراقبتهای صحی و وقایه
وقایه یکی از دیگر شاخصهای مهم دسترسی بهحق صحت شمردهشده و سبب کاهش میزان مرگومیر بهخصوص
مرگومیر اطفال و زنان میگردد .مراجعه سروقت مادران هنگام بارداری به مراکز صحی و کلینیکها جهت معاینه،
واکسن اطفال و زنان بهخصوص زنان بین سنین  ۹1تا ( 1۱سنین باروری )1۹رعایت فاصله مناسب بین والدتها و
والدت در مراکز مجهز صحی از مهمترین ظرفیتهای وقایه در دوران بارداری ،والدت و بعدازآن ،میباشد.
نتایج مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان  16۹2نفر  ۹۹26نفر شامل  ٪1۹۷۹تأیید نمودهاند که زنان
خانوادههای آنان در زمان بارداری به مراکز صحی و کلینیک ها مراجعه کرده و زیر نظر داکتر متخصص میباشند .اما
 ۹121نفر شامل  ٪16۷1گفتهاند که زنان خانوادههای آنان در زمان بارداری به کلینیک یا مراکز صحی مراجعه نکرده
و زیر نظر داکتر متخصص نمیباشند ۹۱ .نفر ( )٪2۷7به این پرسش پاسخ نداده است.
در ادامه این بخش از مصاحبهشوندگان در مورد تطبیق واکسن به زنان بهخصوص زنان حامله و اطفال پرسیده شده
ال
است؛ که در پاسخ به آن  1۹27نفر شامل  ٪2۹۷2تأیید نمودهاند که زنان و اطفال آنان برنامههای واکسیناسیون را کام ً
تطبیق نمودهاند ولی  122نفر شامل  ٪۹1۷6گفتهاند که زنان و اطفال خانوادههای آنان از تطبیق واکسن بازماندهاند ۹1
نفر باقیمانده شامل  ٪2۷6به این پرسش پاسخ ندادهاند.
فاصله بین دفعات والدت در میان زنان یکی از دیگر مهمترین شرایط حفظ سالمتی و وقایه ،شمرده میشود .مادران
که فاصله موردنیاز بین دو والدت را رعایت نکرده و زودتر از  ۹سال ،مجدد ًا باردار میشوند با خطرات جدی
مرگومیر مواجه میباشند اما مادران که فاصله حداقل سه سال بین والدتها را رعایت میکنند ،از شانس سالمتی
بیشتری برخوردار میباشند.
در این تحقیق نیز از مصاحبهشوندگان در مورد رعایت حداقل سه سال فاصله بین والدتها توسط زنان خانوادههای
آنان پرسیده شده است .پاسخ  ۹۹2۹نفر شامل  ٪11۷1از مصاحبهشوندگان به این پرسش مثبت بوده و  ۹122نفر شامل
 ٪16۷7گفتهاند که زنان خانوادههای آنان فاصله حداقل سه سال بین والدت ها را رعایت نکرده و زودتر از آن باردار
میشوند 1۱ .نفر باقیمانده ( )٪۹۷۹به این پرسش پاسخ نداده است.
بهرهمندی زنان و اطفال از مناقبتهای صحی و وقایه
شماره عنوان وقایه

خیر

بلی

 .۹دسترسی به مراقبتهای صحی در  ۹۹26نفر ( ۹121 )٪1۹۷۹نفر ()٪16۷1
کلینیکها و مراکز صحی

1۹وزارت اقتصاد ج .ا .ا ،اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،۹۱7 ،صفحه ۱۹
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بیجواب
 ۹۱نفر ()٪2۷7

 ۹1نفر ()٪2۷6

 .1تطبیق واکسنهای موردنیاز به  1۹27نفر ( 122 )٪2۹۷2نفر ()٪۹1۷6
اطفال وزنان در دوران بارداری

 1۱نفر ()٪۹۷۹

 .۹رعایت فاصله حداقل سه سال بین  ۹۹2۹نفر ( ۹122 )٪11۷1نفر ()٪16۷7
والدتها در مادران

والدت در مراکز صحی که از امکانات و شرایط الزم و موردنیاز برخوردار بوده و توسط یک داکتر متخصص انجام
میشود نیز در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال بهخصوص نوزادان مؤثر بوده و بخش از حق دسترسی به خدمات
صحی است .از میان  16۹2نفر مصاحبهشونده  ۱1۹نفر  ٪۹6۷1تأیید نمودهاند که زنان خانوادههای آنان در مراکز
صحی و نزد داکتر متخصص والدت نمودهاند .همچنین  611نفر ( )٪1۹۷2گفتهاند که زنان خانوادههای آنان در مراکز
صحی و نزد قابلۀ تحصیلیافته 12۹ ،نفر ( )٪7۷7اظهار داشته اند که زنان آنان در خانه ولی نزد قابلههای تحصیلیافت ه
والدت نموده 167 ،نفر ( )٪۹7۷۱از والدت زنان خانوادههایشان در خانه و نزد قابلههای محلی و سنتی که بهصورت
تجربی کارش را آموختهاند والدت نموده و  ۹21نفر ( )٪۹۹۷6گفتهاند که زنان خانوادههای آنان در خانه و بدون
حضور داکتر یا قابله والدت نمودهاند 61 .نفر باقیمانده ( )٪1۷1به این پریش پاسخ ندادهاند.
د س ت ر ی ز ن ا ن ب ه م ر ا ق ب ت ه ا ی ص ح ی د ر ز م ا ن و ال د ت
تعداد

درصد
16۹2
۹22

1۷1

61

۹۹۷6

۹21

۹7۷۱

167
7۷7

12۹

1۹۷2

قابله

611

بی جواب

۹6۷1

حضور داکتر یا

سنتی

تحصیل یافته

۱1۹

مجموع

خانه و بدون

خانه و نزد قابله

خانه و نزد قابله

کلینیک یا مرکز

کلینیک یا مرکز

صحی و نزد قابله صحی و نزد داکتر
تحصیلی یافته

متخصص

دسترسی به مراکز درمان اعتیاد
اعتیاد در افغانستان از مهمترین چالشهای زندگی و سونامی خاموشی بهخصوص در میان جوانان بوده و بر اسا س
معلومات آخرین سروی که در این زمینۀ توسط یوناما و وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال  12۹1انجامیافته بود
نزدیک به  ۹۷1میلیو ن نفر از مواد مخدر استفاده میکردند؛ که نزدیک به  ٪۹۹کل جمعیت کشور را در برمیگرفت.11
11وزارت مبارزه با مواد مخدر ،سروی ملی استعمال از مواد مخدر در افغانستان۹۹۱1 ،
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معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان  16۹2نفر  ۹26نفر شامل  ٪۹1۷2گفتهاند که یک یا چند نفر از اعضای
خانواده آنان سکرت میکشند و  ۹1۹نفر شامل  ٪۹1۷1کل مصاحبهشوندگان گفتهاند که در خانواده آنان کسی یا
کسانی میب اشند که از سایر موارد مخدر بهغیر از سگرت ،استفاده میکنند .افراد باقیمانده که تعداد آنان به  ۹۱2۹نفر
رسیده و  ٪71۷2را تشکیل میدهند گفتهاند که در خانواده آنان کسی از سگرت یا سایر مواد مخدر استفاده نمیکنند.
تعداد معتادان به سگرت و سایر مواد مخدر
درصد

تعداد

16۹2
۹۱2۹

۹22

71۷2

۹1۷1

۹1۹

۹1۷2

افراد سالم

۹26

مجموع

تعداد معتادان به سایر موارد

تعداد معتادان به سگرت

مخدر

پرسش بعدی از مصاحبهشوندگان در این زمینۀ به امکان دسترسی معتادان به مراکز درمانی اعتیاد ارتباط داشته است
که در پاسخ به آن  ۹612نفر شامل  ٪61۷۹گفته اند که به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی دارند ولی  ۱12نفر شامل
 ٪۹6۷7گفتهاند که به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی ندارند .دوری راه تا مراکز درمانی که در مرکز تعدادی از والیتها
وجود دارد و عدم توانایی مالی موردنیاز مراجعه به کلینیکهای ترک اعتیاد از مهمترین دالیلی عدم دسترسی افراد
معتاد به مراکز درمانی اعتیاد گفتهشده است.
آیا به مراکز درمانی اعتیاد دسترسی دارید؟
درصد

تعداد

16۹2

۹612

۱12

۹22

۹۷1

۹1

۹6۷7

61۷۹

مجموع

خیر

بی جواب
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بلی

ب :دسترسی بهحق تعلیم و تربیت
معلومات ارائهشده از سوی وزارت معارف نشان میدهد که از میان  ۹1میلیون طفل واجد شرایط رفتن به مکتب ٪11
آن از رفتن به مکتب محروماند و ازجمله  1۹1ولسوالی و نواحی شهری در بیشتر از  122ولسوالی و ناحیه حتی یک
متعلم دختر در صنف دهم و باالتر از آن نیست و  61۹باب مکتب در  62ولسوالی  ۹2والیت کشور بنا بر مشکالت
امنیتی مسدود میباشد.1۹
معلومات به نشر رسیده از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در سال  ۹۹۱6نشان داده است که در مجموع ۱6۹2۱۱۹
نفر اعم از دختر و پسر شامل برنامههای تعلیمی در وزارت معارف اعم از مکاتب ابتدائیه ،متوسطه لیسه و انیستیتوتهای
آموزشی تخنیکی و مسلکی ،تربیه معلم ،تعلیمات دینی و شاگردان بیرون مرز ،بودهاند که از این میان  ۱۹27۹21نفر
در نهادهای تعلیمی دولتی و  11۹62۹نفر در نهادهای تعلیمی خصوصی درس میخواندند.11
سالنامه احصائیوی سال  ۹۹۱6نشان داده است که تعداد محصلین در آن زمان  ۹6۱۹۹7نفر بودهاند که  1771۱۹نفر
آنان را ذکور و  ۱۹216نفر دیگر را اناث تشکیل میدادند.11
تحقیق میزان دسترسی بهحق صحت و تعلیم و تربیه در این بخش سعی کرده تا در مرحله نخست تعداد کسانی را که
در دورههای مختلف تعلیمی شامل مکتب میباشند در خانوادههای جامعه نمونه مشخص نموده و در مرحله بعدی
تعداد افراد واجد شرایط تحصیل که شامل نهادهای تحصیلی هستند را در این خانوادهها ،مشخص کند.
دوره ابتدائیه
نخستین پرسش در این زمینۀ مربوط به تعداد اطفال واجد شرایط رفتن به دوره ابتدائیه مکتب در خانوادههای جامعه
نمونه است؛ که درمجموع به  6۹61نفر میرسند .به ای ن معنی که در خانوادههای تمام مصاحبهشوندگان این تحقیق،
 6۹61طفل واجد شرایط رفتن به مکتب ابتدائیه موجود بودند که از این میان  ۹۹71نفر آنان ( )٪11۷7دختر گفتهشده
است.
در مرحله بعدی از مصاحبهشوندگان پرسیده شده است که چند نفر از اطفال که در سنین رفتن به مکتب ابتدائیه بودند،
عمالً به مکتب میروند .پاسخ مصاحبهشوندگان نشان داده است که از مجموع  6۹61نفر  11۹1نفر آنان شامل ٪7۹۷6
به مکتب میرفتند .به این معنی که  ۹6۹2نفر باقیمانده شامل  ٪16۷1درحالیکه واجد شرایط رفتن به مکتب ابتدائیه
ال به مکتب نمیرفتند  .از میان کسانی که در این گروه سنی قرار داشته و به مکتب میرفتند ۹۱۱۹ ،نفر
بودهاند ،عم ً
شامل  ٪1۹۷۱کل کسانی که به مکتب ابتدائیه میرفتند ،دختر بودند که  ٪1۱کل دختران در سنین رفتن به مکتب
ابتدائیه را شامل میگردند.
1۹وزارت معارف ج .ا .ا .دیدگاه معارف ،قابل دریافت در وبسایت  https://moe.gov.af/dr/about-usاخذشده در تاریخ  6عقرب ۹۹۱2
11اداره ملی احصائیه و معلومات ،سالنامه احصائیوی  ،۹۹۱6قابل دریافت در وبسایت  :https://www.nsia.gov.afاخذشده در تاریخ  6عقرب ۹۹۱2
11اداره ملی احصائیه و معلومات ،همان
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تعداد اطفال واجد شرایط

رفتن به مکتب ابتدائیه در

خانوادههای جامعه نمونه

تعداد و درصد دختران

مکتب ابتدائیه میروند

درصد آنان نسبت بهکل

تعداد

تعداد دختران که به

مکتب ابتدائیه میروند

بهکل تعداد شامالن

مکتب ابتدائیه

درصد دختران نسبت

 ۹۱۱۹نفر

درصد دختران نسبت

تعداد کسانی که به

 6۹61نفر

 ۹۹71نفر

 11۹1نفر

٪7۹۷6

٪1۹۷۱

بهکل دختران

میزان دسترسی اطفال به مکتب در دوره ابتدائیه

٪1۱

٪11۷7

دوره متوسطه
مطالعات این تحقیق در مورد تعداد کسانی که واجد شرایط رفتن به مکتب در دوره متوسطه میباشند نشان داده است
که تمام اطفال خانوادههای مصاحبهشونده که در این دوره سنی قرار داشتند ،به  ۹۹۹1نفر میرسیدند که از این میان
 ۹1۱۱نفر آنان ( )٪12دختر بودهاند.
معلومات ارائهشده از سوی مصاحبهشوندگان در مورد اطفال واجد شرایط رفتن به مکتب متوسطه نشان داده است که
از میان  ۹۹۹1نفر  112۱نفر آنان ( )٪71۷6به مکتب میروند بنابراین  21۹نفر آنان ( )٪11۷1به مکتب نمیروند.
از میان کسانی که به مکتب متوسطه میرفتند  ۱۹1نفر آنان دختر بودند که  ٪۹7۷1کل شامالن مکتب متوسطه را
دربرگرفته و  12۷۹کل دختران در این دوره سنی را شامل میگردند.
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تعداد اطفال واجد شرایط

رفتن به مکتب متوسطه

در خانوادههای جامعه

نمونه

تعداد و درصد دختران

مکتب متوسطه میروند

تعداد

تعداد دختران که به

مکتب متوسطه میروند

درصد دختران نسبت

بهکل تعداد شامالن

مکتب متوسطه

درصد آنان نسبت بهکل

٪12

درصد دختران نسبت

تعداد کسانی که به

 ۹۹۹1نفر

 ۹1۱۱نفر

 112۱نفر

٪71۷6

 ۱۹1نفر

٪۹7۷1

بهکل دختران

میزان دسترسی اطفال به مکتب در دوره متوسطه

٪12۷۹

دوره لیسه
معلومات ارائهشده از سوی مصاحبه شوندگان نشان داده است که تعداد تمام اعضای خانوادههای آنها که در سنین
دوره لیسه قرار داشتهاند به  11۱۹نفر میرسیدند که از این میان  ۹۹2۹نفر آنان ( )٪17۷1دختر بوده .و اما از میان کسانی
که در سنین دوره لیسه قرار داشتند صرف  ۹1۹7نفر شامل  ٪6۹۷7به لیسه می رفتند و بقیه یا درس را ترک کرده یا
اصالً از همان ابتدا شامل مکتب و درس نگردیده بودند.
بر اساس معلومات ارائهشده از سوی مصاحبهشوندگان تعداد دخترانی که در دوره لیسه شامل مکتب بوده و درس
میخواندند به  112نفر میرسیدند که  ٪۹1۷6کل شامال ن درس در دوره لیسه و  ٪16۷۹دخترانی که در سنین دوره
لیسه قرار داشتند را تشکیل میدادند.

تعداد اطفال واجد شرایط

رفتن به لیسه در

خانوادههای جامعه نمونه

تعداد و درصد دختران

میروند

درصد آنان نسبت بهکل

تعداد

تعداد دختران که به لیسه

میروند

درصد دختران نسبت

بهکل تعداد شامالن لیسه

درصد دختران نسبت

تعداد کسانی که به لیسه

 11۱۹نفر

 ۹۹2۹نفر

 ۹1۹7نفر

٪6۹۷7

 112نفر

٪۹1۷6

بهکل دختران

میزان دسترسی به مکتب در دوره لیسه

٪16۷۹

٪17۷1

دوره دانشگاه
در این بخش از مصاحبهشوندگان در مورد تعداد اعضای خانواده آنان که در سنین بین  ۹۱تا  11سالگی قرار داشته و
واجد شرایط رفت ن به دانشگاه بودهاند  ،پرسیده شده است .پاسخ آنان نشان داده است که تعداد واجدین شرایط رفتن
به دانشگاه در خانوادههای جامعه نمونه درمجموع به  1621میرسیدند که از این میان  ۹12۱نفر آنان را ()٪1۱۷1
دختران تشکیل میدادند؛ و اما از میان کسانی که در سنین رفتن به دانشگاه قرار داشتند ۹711 ،نفر آنان ( )٪67۷۹به
دانشگاه میرفتند که  ۹71نفر آنها از میان دختران بودند که  ٪1۹۷1کل شامالن دانشگاه و  ٪1۱کل دختران در سنین
رفتن به دانشگاه را شامل میشدند.
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تعداد واجد شرایط رفتن

به دانشگاه در

خانوادههای جامعه نمونه

تعداد و درصد دختران

دانشگاه میروند

درصد آنان نسبت بهکل

تعداد

تعداد دختران که به

دانشگاه میروند

درصد دختران نسبت

بهکل تعداد شامالن

دانشگاه

درصد دختران نسبت

تعداد کسانی که به

 1621نفر

 ۹12۱نفر

 ۹711نفر

٪67۷۹

 ۹71نفر

٪1۹۷1

بهکل دختران

میزان دسترسی به دانشگاه

٪1۱

٪1۱۷1
دالیل عدم دسترسی بهحق آموزش
از دید مصاحبهشوندگان این تحقیق عوامل مختلفی در جلوگیری از رفتن واجدین شرایط به مکتب و دانشگاه نقش
داشته است که در این بخش به توضیح این عوامل با تفکیک دو دوره مکتب و دانشگاه میپردازیم.
دالیل نرفتن به مکتب
عرف و عنعنات ،کمبود مکتب ،دور بودن راه مکتب تا خانه ،وضعیت بد امنیتی ،مشکالت اقتصادی و چالشهای
مربوط به اداره مکتب مثل کمبود معلم یا سطح پایین علمی معلم ،کمبود کتاب و کمبود صنف درسی از مهمترین
دالیلیاند که سبب گردیده تا افراد واجد شرایط از رفتن به مکتب بازبمانند.
بر اساس دادههای بهدستآمده در این تحقیق  ۹211نفر از مصاحبهشوندگان به این پرسش پاسخ دادهاند که از این
میان  ۹1۱نفر ( )٪۹1۷1تأیید نمودهاند که دلیل نرفتن اطفال واجد شرایط به مکتب عرف و عنعنات حاکم در جامعه
د ال ی ل ع د م ر ف ت ن ب ه م ک ت ب
تعداد

درصد
۹211

۹1۱

1۷1

16

۹1۷1

۹1۷7

۹۹۷7

۹22

۹12

۹62

۹12

37

1۹۷1

خانواده ها

1۹۱

به اداره مکتب

مکتب

۹1۷1

مجموع

چالش های مربوط

م ش ک ال ت ا ق ت ص ا د ی و ض ع ی ت ب د ا م ن ی ت ی د و ر ی ر ا ه خ ا ن ه ت ا

کمبود مکتب

عرف و عنعنات

افغانی بوده و تعداد از خانوادهها تحت تأثیر عرف و عنعنات به فرزندانشان ،اجازه رفتن به مکتب را نمیدهند .همچنین
 1۹۱نفر ( )٪1۹۷1از کمبود مکتب بهخصوص در قریهها و دهات دوردست کشور ۹12 ،نفر شامل  ٪۹۹۷7از دوری
راه خانه تا مکتب ۹62 ،نفر ( )٪۹1۷7از وضعیت بد امنیتی ۹12 ،نفر شامل  ٪۹1۷1از مشکالت اقتصادی خانوادهها و
 16نفر دیگر شامل  ٪1۷1از کسانی که به این پرسش پاسخ دادهاند از مشکالت مربوط به اداره مکتب مثل کمبود
معلم ،سطح پایین علمی معلم ،کمبود کتاب ،کمبود صنف درسی و  ...بهعنوان دالیل عدم رفتن فرزندان واجد شرایط
خانوادهها به مکتب یادآوری نمودهاند.
دالیل عدم رفتن به دانشگاه
دالیل نرفتن به دانشگاه و محرومیت از حق تحصیالت عالی در دو کتهگوری ذکور و اناث موردبررسی قرارگرفته
است ،زیرا با توجه به مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی دالیل محرومیت دختران و پسران از دانشگاه متفاوت بوده و در
کتهگوریهای جداگانه قابلبررسی میباشد.
دالیل عدم رفتن پسران به دانشگاه
بر اساس دریافتهای این تحقیق از میان  16۹2نفر از مصاحبهشوندگان  271نفر آنان ( )٪۹۹۷1تأیید نمودهاند که
پسران خانوادههای آنان بر رغم اینکه واجد شرایط بودهاند از رفتن به دانشگاه محروم میباشند.
مهم ترین عوامل که سبب محرومیت پسران از حق تحصیل و رفتن با دانشگاه گردیده است ،مشکالت اقتصادی ،امنیتی،
ناکامی در امتحان کانکور و عدم موافقت والدین به ادامه تحصیل فرزندان پسرشان میباشد.
بر بنیاد این معلومات  171نفر شامل  ٪11۷1از مصاحبهشوندگان تأیید نمودهاند که دلیل نرفتن آنان یا فرزندان واجد
شرایط آنان به دانشگاه عدم توانایی مالی و اقتصادی خانوادههای آنان بوده است ۹62 .نفر ( )٪۹2۷۹گفتهاند که اعضای
واجد شرایط خانوادههای آنان به این دلیل که در امتحان کانکور ناکام ماندهاند از رفتن به دانشگاه بازماندهاند و ۹۹6
نفر ( )٪۹۹۷۹از چالشهای امنیتی بهعنوان دلیل نرفتن پسران واجد شرایط به دانشگاه یادکرده و  67نفر ( )٪7۷7گفتهاند
د ال ی ل ع د م ر ف ت ن پ س ر ا ن ب ه د ا ن ش گ ا ه
تعداد

درصد
271

171

۹22
6۷1

11

7۷7

67

۹۹۷۹

۹2۷۹

۹۹6

۹62
کانکور

38

11۷1

مجموع

اراده شخصی

عدم موافقت والدین

چالش امنیتی

ناکامی در امتحان

عدم توانایی اقتصادی

که پسران واجد شرایط برخی از خانوادهها به دلیل عدم موافقت والدین و بزرگان خانواده با دانشگاه و محتوای
درسهای دانشگاهی که فکر میکنند در مغایرت با باورهای اعتقادی آنان قرار دارد ،از ادامه تحصیل بازماندهاند و
درنهایت  11نفر ( )٪6۷1گفتهاند که بر رغم فراهم بودن شرایط ،تصمیم شخصی پسران خانواده سبب نرفتن آنان به
دانشگاه گردیده است.
دالیل عدم رفتن دختران به دانشگاه
عرف و عنعنات ناپسند حاکم در جامعه و نگاه متفاوت نسبت به دختران و حق تعلیم و تحصیل آنان از مهمترین دالیل
عدم رفتن آنان به دانشگاه گفتهشده است .چالشهای اقتصادی خانوادهها و محرومیت در امتحان کانکور و عدم
اطمینان به مصئونیت دختران در بیرون از خانه و ترس از آزارواذیت از دیگر دالیلیاند که سبب محرومیت دختران از
رفتن به دانشگاه و تحصیالت عالی گردیده است.
درمجموع  261نفر از اعضای جامعه نمونه این تحقیق ( 16۹2نفر) گفته اند که بر رغم داشتن شرایط الزم ،دختران
خانوادههای آنان از رفتن به دانشگاه محروم میباشند که در این میان  ۹11نفر ( )٪۹7۷۹از حاکمیت عرف و عنعنات
ناپسند و دیدگاه متفاوت خانوادهها نسبت به حقوق زنان و دختران بهعنوان دلیل نرفتن دختران به دانشگاه یاد نمودهاند.
به باور این تعداد خانوادههای آنان به درس خواندن و تعلیم و تحصیل دختران باور نداشته و معتقدند که رفتن دختران
به دانشگاه مخالف رسوم و عنعنات آنان میباشد.
همچنین  1۹1نفر ( )٪11۷2از چالشهای اقتصادی خانوادهها 2۹ ،نفر ( )٪۱۷1از ناکامی دختران خانوادههایشان در
امتحان کانکور 22 ،نفر ( )٪۱۷۹از چالشهای امنیتی موجود در کشور 7۹ ،نفر ( )٪2۷1از ترس آزارواذیت زنان و

د ال ی ل ع د م ر ف ت ن د خ ت ر ا ن ب ه د ا ن ش گ ا ه
تعداد

درصد
261

۹11

1۹1

۹22
۹۷6

۹۹

7۷1

61

2۷1

39

۱۷۹

7۹

22

2۹

خانواده

۱۷1

لیلیه ها و دور از

11۷2

دختران در

ودختران

امنیتی

امتحان کانکور

اقتصادی

۹7۷۹

مجموع

اراده شخصی

عدم مصئونیت آزارواذیت زنان

چالش های

ناگامی در

چالش های

عرف و عنعنات

دختران توسط مردان 61 ،نفر ( )٪7۷1از عدم مصونیت دختران در لیلیهها و دور از خانوادههایشان و درنهایت  ۹۹نفر
( )٪۹۷6از اراده شخصی دختران خانوادههایشان بهعنوان دالیل نرفتن آنان به دانشگاه یاد نمودهاند.
نتیجه کلی
دریافتهای این تحقیق نشان میدهد که بهرغم کارهای خوبی که تاکنون درزمینۀ انکشاف حق دسترسی به خدمات
صحی و تعلیم و تربیت انجامیافته است ،هنوز چالشهای مهمی مثل حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند ،مشکالت
اقتصادی ،ناامنی و چالشهای فرهنگی ـ رفتاری مثل آزارواذیت و رویههای نادرست ،کمبود منابع ،کمبود متخصصین
ارائه خدمات صحی ،تعلیمی و تحصیلی ،کمبود نهادهای ارائه خدمات صحی ،تعلیمی و تحصیلی و ضعف ساختارهای
نظارتی از مهمترین چالشهای سر راه دسترسی بهحق صحت و حق تعلیم و تربیت به شمار میروند.
هنوز میزان دسترسی شهروندان به مراکز صحی با مشکالتی جدی روبرو بوده و  ٪1۹۷7مردم در فاصله بیشتر از دو
کیلومتر از مراکز صحی زندگی میکنند .تعدادی زیادی از مردم از ارائه خدمات صحی در مراکز درمانی ،کیفیت
ادویه و خدمات البراتواری ،راضی نبوده و میزان مرگومیر مادران و اطفال زیر  1سال ،باال گزارش میگردد.
مراقبتهای صحی یا وقایه بهخصوص در مناطق دوردست و روستایی زیاد جدی گرفته نشده و تعدادی زیادی از
مادران و اطفال از تطبیق واکسن بازمیمانند .هنوز تعدادی از خانوادهها با رفتن زنان شان به مراکز صحی و درمانی
موافق نبوده و اجازه نمیدهند زنان خانواده بهخصوص در دوران بارداری زیر نظر داکتر متخصص باشند .تعداد افراد
معتاد رو به افزایش بوده و هنوز دسترسی به مراکز درمانی اعتیاد با محدودیتهای جدی مواجه است.
هنوز تعدادی از خانوادهها از رفتن دخترانشان به مکتب و دانشگاه به دلیل باورهای نادرستشان جلوگیری نموده و
اجازه نمی دهند آنان درس بخوانند .تعداد زیادی از افراد واجد شرایط رفتن به مکتب و دانشگاه به دلیل ضعف اقتصادی
خانوادهها از ادامه تعلیم و تحصیل محروم میشوند و ناامنی همچنان بهعنوان یکی از تهدیدهای جدی در برابر حق
دسترسی به تعلیم و تحصیل ،رو به افزایش میباشد.
پیشنهادها
 .۹به نظر میرسد یکی از مهمترین چالشهای دسترسی بهحق صحت و حق تعلیم و تربیت در سطح ملی ،ضعف
ساختارهای نظارتی بر روند ارائه خدمات صحی ،تعلیمی و تحصیلی میباشد که سبب عدم رضایت شهروندان
نسبت به ارائه خدمات گردیده است .لذا انکشاف ساختارهای نظارتی از مهمترین اقداماتی محسوب میگردد
که سبب ارائه بهتر خدمات صحی ،تعلیمی و تحصیلی خواهد شد.
 .1یکی از چالش عمده مبنی بر دریافت های این تحقیق کمبود واحدهای ارائه خدمات صحی و تعلیمی
بهخصوص در مناطق دوردست و روستایی کشور بوده است .بنابراین ایجاد یا احداث واحدهای بیشتر ارائه
41

خدمات صحی و تعلیمی مثل مراکز صحی درمانی ،کلینیک ،شفاخانه و مکتب ،گام دیگری است که باید
برای افزایش میزان دسترسی شهروندان بهحق صحت و حق آموزش ،برداشته شود.
 .۹کمبود کدرهای علمی موردنیاز سکتور صحت و تعلیم و تربیت از چالشهای دیگری بود که در این تحقیق
بهعنوان یک مشکل در برابر دسترسی شهروندان بهحق صحت و حق آموزش ،شناسایی گردید .بنابراین ایجاد
زمینههای که بتواند به افزایش کدرهای علمی یا متخصصین رشتههای طبابت و تعلیم و تحصیل در سطح ملی،
کمک کند ،از دیگر پیشنهادهای این تحقیق میباشد.
 .1حاکمیت عرف و عنعنات نادرست هنوز دلیل نرفتن تعداد زیادی از مردم بهخصوص زنان کشور به مراکز
صحی و مکتب و دانشگاه است .به این دلیل پیشنهاد میگردد که دولت و نهادهای مسئول برنامههای بهتر و
مؤثرتری را به هدف افزایش آگاهی عامه نسبت بهضرورت و اهمیت دسترسی به خدمات صحی و آموزشی،
تهیه و در همکاری با رسانهها و سایر ظرفیتهای آگاهی دهی ،تطبیق نماید.
منابع و مأخذ
 .۹دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،سال  ۹۹21جریده رسمی 2۹2
 .1وزارت عدلیه ج ،ا .ا قانون حمایت اجتماعی ،۹۹7۱ ،منتشره جریده رسمی شماره ۹۹22
 .۹وزارت عدلیه ج .ا .ا .قانون تشکیل ،صالحیت و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۹۹21 ،نشر
جریده رسمی شماره 211
 .1وزارت عدلیه ج.ا.ا ،مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی ،سال  ۹۹۱۹جریده رسمی شماره ۹112
 .1وزارت عدلیه ج ،ا .ا .قانون صحت عامه  ،۹۹22جریده رسمی ۹221
 .6وزارت عدلیه ج ،ا .ا .قانون تحصیالت عالی ملکی ،۹۹۱1 ،جریده رسمی ۹۹۱1
 .7وزارت عدلیه ج ،ا .ا .قانون معارف ،۹۹22 ،جریده رسمی ۱11
 .2مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،منشور سازمان۹۱11 ،
 .۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،اعالمیه جهانی حقوق بشر۹۱12 ،
 .۹2مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مصوب  ۹6دسامبر
۹۱66
 .۹۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مصوب  ۹6دسامبر ۹۱66
 .۹1سازمان ملل متحد ،اعالمیه اهداف انکشاف پایدار ،نشست مورخ  11الی  17سپتامبر 12۹1
 .۹۹سازمان ملل متحد ،دستور کار  12۹2برای توسعه پایدار12۹1 ،
 .۹1سازمان جهانی صحت ،اساسنامه سازمان.
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 .۹1مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کنوانسیون مبارزه با تبعیض در تعلیم و تربیت (آموزش) ۹۱62
 .۹6وزارت اقتصاد ج .ا .ا ،سند نهایی اهداف انکشاف پایدار  12۹1تا  ،12۹2اهداف ،تارگیتها و شاخصهای
ملی۹۹۱7 ،
 .۹7کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،گزارش تحقیق ملی وضعت حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت
۹۹۱6
 .۹2ج.ا.ا .اداره ملی احصائیه و معلومات ،سالنامه احصائیوی ۹۹۱7
 .۹۱وزارت اقتصاد ج .ا .ا ،اهداف انکشاف پایدار افغانستان۹۹۱7 ،
 .12اداره مرکزی احصائیه ،سروی وضعیت زندگی در افغانستان۹۹۱1 ،
۹۹ .1۹وزارت صحت عامه ،استراتژی ملی ارتقای صحت  ۹۹۱1الی ۹۹۱۹
 .11وزارت مبارزه با مواد مخدر ،سروی ملی استعمال از مواد مخدر در افغانستان۹۹۱1 ،
 .1۹آسییورن ایده و دیگران ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ترجمه اردشیر امیرارجمند ،نشر مجند،
تهران۹۹2۱ ،
 .11گانیه ،بریگز و ویگر ،اصول طراحی آموزشی ،ترجمه :خدیجه علیآبادی ،انـتشارات دانـا۹۹71 ،
25.WHO, Global strategy for health for all by the year 2000
26.https://www.aihrc.org.af/home/press_release/6022
27.http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%81%D9%82%D8%B1
28.https://moe.gov.af/dr/about-us
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