
 ترتیب کننده: علی "محبتی" هماهنگ کننده بخش ا.د.م ---------------------گزارش از اجراآت ساالنه بخش افراد دارای معلولیت 

 

 

 1381جوزا  16

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  
 

 

 

 

  و دادخواهی رهبری

 

 

 

 

 توانمند سازی                                               توسعه        

 

 

 

 

 نظارت                               

پالن استراتیژیک 

حقوق کمیسیون مستقل 

 بشر افغانستان



 ترتیب کننده: علی "محبتی" هماهنگ کننده بخش ا.د.م ---------------------گزارش از اجراآت ساالنه بخش افراد دارای معلولیت 

 

 

 

 

میالدی به  2005بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در چوکات تشکیالت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  مقدمه:

خاطر حمایت،نظارت و تعمیم حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت  مطابق ماده بیست وششم قانون تشکیل وظایف و صالحیت های کمیسیون 

حوی ایجاد گردیده و تا اکنون در همین دفاتر مطابق پالن عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مستقل حقوق بشر در  هشت دفترسا

 فعالیت های خویش ادامه می دهد.

فیصد نفوس کشور را  2.7کشوری است که بیشترین اشخاص دارای معلولیت داشته و آخرین سروی ملی معلولیت می رساند که افغانستان  

جنگ و بد امنی و عدم ارایه خدمات صحی و  1یک نفر ان دچار معلولیت است. دهلیت تشکیل می دهد و در هر پنج خانوااشخاص دارای معلو

 .گرفتار می شوندایمنی نیز باعث ایجاد معلولیت ها در کشور شده و اطفال هنوز هم در کشور به پولیو دستورات اجتماعی و مراعات ننمودن 

 60000الی  50000 به ناشنوایان که تعداد آن .2مشکالت بینایی اند که اکثریت شان با مصرف کم قابل درمان اندنفر افراد دچار  400000حدود 

 نفر ذکر میشود نیز از عدم دسترسی به حق تعلیم برابر در همه مکاتب کشور رنج می برند. 

هیچ گونه برنامه حمایتی و باز توانی برای این کته گوری اشخاص  ومشکالت اشخاص که دارای معلولیت ذهنی نیز بسیار نگران کننده است  

آنها در خانه های شان به شکل بسیار بدی زندگی می کنند و چون باور های نا درست نیز در بین مردم رایج است وجود انها در خانه .وجود ندارد

ر گزارش یکی از موسسات گاهی والدین به منظور جلوگیری و قراها توسط والدین انکار شده و از هیچ گونه حمایت های صحی برخوردار نشده 

، در مزار شریف و هرات خانواده ها این گونه اطفال شان را از خانه بیرون کرده و بدون می بندندبه زنجیر  را دست وپای شان از خرابکاری

اظت کند مخصوصا که بعضی از این اشخاص دختران باالتر از و هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی نیز وجود ندارد که از انها حف سرنوشت می گزارند

 .3بر انها میرود جنسی سن ده ساله بوده و احتمال تجاوز

 ای معلولیتاشخاص دارکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا اکنون توانسته است که در قسمت تسوید ،تصویب  قوانین حمایتی از حقوق  

اید ولی متاسفانه هنوز اراده و باور های نا درست در مورد اشخاص دارای معلولیت انطور که باید و شاید انتظار خود را ایفا نم دادخواهانه نقش
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 رمیرود تغییر نکرده است و دید مردم، دولت مداران در برابرا اشخاص دارای معلولیت هنوز نگرش ترحم آمیز است نه نگرش حقوق محور و بنا ب

 رو داریم تا این دید و نگرش های منفی را به دید و نگرش مثبت تبدیل نمائیم.این ما راه درازی را در پیش

 وضعیت عمومی اشخاص دارای معلولیت 

  اشخاص دارای تن  110560حدود  4.اشخاص دارای معلولیت شدید در کشور زندگی می نمایند 840000همانطوری که میدانیم

سه دهه دچار معلولیت شده اند مطابق قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای  معلولیت که مستقیم یا غیر مستقیم از اثر جنک های

معلولیت شان برخوردار اند. که این موضوع باعث رنجش اشخاص دارای معلولیت غیر  یمعلولیت از امتیاز مادی با درنظرداشت فیصد

 .5جنگی شده است و این را یک نوع تبعیض بین اشخاص دارای معلولیت می دانند

 اشخاص دارای معلولیت همانا داشتن یک اداره مستقل است و همیش از حکومت می خواهند که برای رسیدگی بهتر  اکثریتاست خو

، که قرار صحبت معین شهداو معلولین این خواست آنها نیز در حال برآورده شدن شودایجاد  بایدشان یک اداره مستقل  امورات به

 رای مثبت داده اند. ین مورد در ا است و شورای وزیران و کابینه 

  موضوع دیگری که قابل توجه است همانا پیشنهاد تعدیالت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که به مدت بیشتر

 لولین که در راس آن معین محترم امور شهدا و معلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومع یک کمیته (1395)ربع سوم سال از دو ماه

و نماینده های نهاد های مدنی اشخاص دارای  به شمول هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون 

مورد بررسی قرار گرفت و تعدیالت خوب که در برگیرنده  قانون حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت ماده به مادهمعلولیت 

دارای معلولیت باشد در ان گنجانیده شود و برای طی مراحل معینت شهدا و معلولین وزارت کار  محتویات کنوانسیون حقوق اشخاص

 امور اجتماعی شهدا ومعلولین مسئولیت گرفتند.

  که در ان عالوه بر روسای ریاست های کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، نماینده  راه اندازی کنفرانس ملی معلولیت سهم گیری در

ه ب دیه ها و انجمن های معلولیت و نهاد ها و موسسات که در عرصه معلولیت کار می نمایند شرکت داشتند. این کنفرانس های اتحا

و برای دو روز دوام کرد هر چند  در تاالر سالم خانه ارگ توسط رئیس صاحب محترم اجرائیه افتتاح شد(1395عقرب  6و  5تاریخ )

آن قطعه نامه ای تدویرگرفته شد ولی نتیجه  کابل در یکی از هتل های شهر ودر خارج از ارگ روز دوم این ورکشاپ خالف پروتوکول 

،بازنگری و تطبیق مفاد قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، قابل بود که اکثرا شرکت کننده ها خواهان ایجاد اداره مستقل

مام مراحل از جمله در تسهیل کار های گروهی وغیره کمیسیون مستقل شده بودند. البته در ت دسترس ساختن اماکن عمومی وغیره

 حقوق بشر افغانستان نقش و سهم خود را داشت.
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   طرح یک صندوق حمایوی از طرف معینت شهدا ومعلولین برای بازتوانی وشمولیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت نیز از طرف

 ن نهایی نشده است.معینیت شهدا ومعلولین تهیه شده است که تا اکنو

   است که در عرصه رسیدگی به وضعیت اشخاص دارای معلولیت سروی ملی معلولیت یک گام دیگریبرنامه اندازی راه  برایطرح 

معینیت شهدا ومعلولین و موسسات همکار طی مالقاتی که با رئیس محترم اداره احصائیه مرکزی داشتند،اداره احصائیه متعهد شد که 

این سروی صورت گیرد  اگر بزودی راه اندازی خواهند نمود. چنانچه به حمایت مالی و تخنیکی دونر های بین المللی چنین سروی را

ات به اجرادارات ذیربط را مکلف مفید بوده وهای بعدی گزاری نتیجه ان برای پالن اولین سروی ملی معلولیت توسط دولت بوده و 

 .می سازد پالن شده و مشخص

  1395در طول سال  با معین شهدا ومعلولین در جلسات که ( در جلسات هماهنگی نهاد های عرصه معلولیتDSCG و کمیته بین )

سایر نهاد ها داشتیم در مورد نبود یک آسایشگاه و برنامه های بازتوانی برای دختران دارای معلولیت ذهنی صحبت الوزارتی همراه با 

و وزارت صحت  وزارت امور زنان ت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین وعده سپرده اند که بامعین محترم شهدا و معلولین وزارکردیم و 

 کرد.خواهند  را ایجاد در سطح زون ها یک یک مرکز به عنوان آسایشگاه برای این اطفال عامه

   

 فعالیت ها 

حقوق بشری افراد دارای معلولیت از مرد( از اقشار مختلف جامعه پیرامون  2368زن و  1888تن)  4256ارتقأ سطح آگاهی 

 جلسه آموزشی. 74طریق تدویر 

 از آنجایی که یکی از اهداف استراتیژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را انکشاف حقوق بشر تشکیل میدهد. -

به منظور تحقق هدف دوم برنامه عمل ، 1395بخش حقوق افراد دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال  -

از اقشار مرد( 2368زن و  1888) تن  4256سطح آگاهی با تدویر برنامه های آگاهی دهی ؛کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 جلسه آگاهی دهی، ارتقأ بخشید. 74دارای معلولیت از طریق تدویر  اشخاصمختلف جامعه را در مورد حقوق بشری 
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ری است که بیشترین ارقام شرکت زنان در برنامه های آگاهی دهی در هرات، مزار شریف و کابل صورت گرفته است و در جالل قابل یاد او -

اباد تعداد اشتراک کننده زن بسیار کم می باشد.  موضوعات مختلف در این جلسات مورد بحث قرار گرفته است که عمدتا آن در مورد 

یره غاسناد بین المللی حقوق بشر و خاص دارای معلولیت، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت،معرفی قانون حقوق و امتیازات اش

 موضوعات حقوق بشری می باشد.

در این جدول تعداد اشتراک کننده های جلسات آموزشی بخش 

حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت با تفکیک زن و مرد نشان 

 داده است.

 

 

 

 

 

 

کابل قندهار مزار شریف جالل آباد هرات

تعداد جلسات 20 24 27 24 29

زن 300 200 624 20 600

مرد 444 811 178 820 259

مجموع 744 1011 811 840 859
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م .د.تعداد اشتراک کنندگان جلسات آموزشی بخش ا
با تفکیک جنسیت و دفاتر 

تعداد جلسات زن مرد مجموع
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بیننده و شنونده رادیو ها و تلویزیون های محلی نیز از طریق تهیه و نشر برنامه های مختلف در مورد مشکالت اشخاص دارای هزاران نفر  -

  ی پیدا نمودند.معلولیت ذهنی، حق دسترسی فزیکی به اماکن عامه، حق صحت،حق تعلیم،حق ازدواج اشخاص دارای معلولیت آگاه

 

 

در تمام دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ان در سوم دسامبر هر سال ی معلولیت تجلیل از روز جهانی اشخاص دارا  -

مورد وضعیت اشخاص دارای معلولیت،مشکالت و  شرکت داشتند و در این روز در 1395در سال  نفر 1200 مجموعا به تعدادنیز 

ر مرکزی ،دفتمسئولین در مورد جلب گردیده استجه وو تو ت شدهبرنامه صبحو  محفلپیشنهادات شان به اراکین دولتی شرکت کننده در

 1395کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با تهیه و نشر اعالمیه مطبوعاتی در مورد ابراز نظر نموده اند و هم چنان شعار سال 

 .های مدنی قرار داده استملل متحد را بزبان های دری و پشتو ترجمه و بعد از دیزاین در اختیار همکاران و نهاد 

در نگرش جامعه نسبت به اشخاص دارای معلولیت است و نسبی نتیجه:  نتیجه که ما از برنامه آگاهی دهی خود بدست آوردیم یکی آن تغییر 

  به طور مثالرد را می توان برشمرد، صورت می گی شانکاربرد الفاظ خالف کرامت انسانی  برایرحساسیت که خود اشخاص دارای معلولیت در 

استفاده نموده بود که واکنش اشخاص  کته گوری های مختلف اشخاص دارای معلولیت  براییک برنامه رادیویی در قندهار از الفاظ زشت مجری 

سئولین م نمودند و درج یکی از اشخاص دارای معلولیت  که نابینا بود به کمیسیون مراجعه نموده و شکایت دارای معلولیت را برانگیخت و بعدا

از الفاظ زشت در مورد اشخاص دارای معلولیت منبعددر اثر تماس با مسولین آن شبکه مشکل را حل نموده و انها وعده سپردند که  کمیسیون

 .کار نخواهند گرفت بناء همین تغیر در سلوک این رسانه در عدم استفاده از کلمات تحقیر آمیز یک نتیجه آنی بود که ما آنرا بدست آوردیم

بیشتر گردیده است، اشخاص دارای معلولیت برای حل مشکالت شان به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر  1395 افزایش مراجعین ما در سال 

تن از انها مشوره های حقوقی  30نفر مراجعین داشتیم که برای  80افغانستان مراجعه می نمایند مثال در مزار شریف ما در سال گذشته به تعداد 

 .ندنفر دیگر شان را به بنیاد های خیریه معرفی نموده ا 50شده و داده 

 هماهنگی،دادخواهی و حمایت از اشخاص دارای معلولیت

مطابق برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر،شرکت در برنامه های دادخواهی و حمایت از نهاد های مدنی باید صورت گیرد. یکی از  -

 ود که نتیجه خوبا همانا کنفرانس مطبوعاتی کمیته دادخواهی مرکز در مورد کنفرانس بروکسل بمهتمرین برنامه دادخواهی مشترک م
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عه شامل بیانیه جام از کنفرانس بروکسل معلولیت  و خواست جامعهنهاد های مدنی در آن کنفرانس ارایه کردندکه  داشت و در بیانیه ی 

 .مطرح شدمدنی و در کنفرانس 

ریزی اولین کنفرانس ملی معلولیت نیز با سایر نهاد های عرصه معلولیت همکاری داشتیم و به حیث سرتیم در  در راه اندازی و برنامه  -

 یک گروه کاری نیز وظیفه اجرا نمودیم.

ترچمه کنوانسیون مراکش و جاپ ان در ماهنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هم چنان تهیه آن به خط بریل و توزیع ان  -

 های مربوطه و داشتن جلسه دادخواهی در مورد با ریاست محترم معاهدات وزارت امور خارجه. به نهاد

نفر  اشخاص دارای معلولیت را به صورت رایگان در دانشگاه های خصوصی شامل شدند و یک نفر  4دفتر ساحوی کابل  به اثر دادخواهی -

 کمیته بین المللی نفر هم به 2نفر مراجعین در مرستون مساعد شده و  2نابینا شامل لیسه مسلکی نابینایان گردید و هم زمینه زندگی 

 صلیب سرخ معرفی شدند.

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات  خاص دارای معلولیت شاز اثر دادخواهی های این آمریت بخش حمایت از حقوق ا -

 نتقال داده شدند.ت شان صنف شان از منزل دوم به منزل اول ادر صنف هایی که اطفال دارای معلولیت شامل درس بودند برای سهول

از شفاخانه های معتادین، وضعیت معتادین از بابت اعاشه  حقوق اشخاص دارای معلولیتاز اثر نظارت ها و دادخواهی های  آمریت بخش   -

و تخصیص  برای درمان معتادین ننگرهاردردمار شفاخانه جدی،اعخوب شده استدر جالل آباد، لغمان، بغالن، قندهار و هرات  و اباطه 

 . لغمانوالیت در شفاخانه  آنها چهار اتاق برای درمان

 تمرکزرسانه های محلی برمشکالت ودست اورده ها راجع به حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت.  -

 . والیت زابلوقندهار انهای دولتی به ویژه مکاتبګایجاد رمپ دراکثره ار  -

براساااس حکاام ماااده ی ماادیریت ترافیااک قندهارګنفرمعلااولین واجدالشاارایط ازکااورس راننااد100شااامل وفااارن شاادن باایش از  -

 . قانون حقوق وامیتازاشخاص دارای معلولیت ازداخل شهرقندهار،ولسوالی بولدک ومرکزشهرقالت والیت زابل29

 ذشته. ګهای برخورد نیک مردم وپولیس با اشخاص دارای معلولیت نسبتاً به سال  -

عاادم اخااذفیس ازفرزناادان خااانواده هااای دارای معلولیاات درتمااام مکاتااب خصوصاای قندهاربراساااس هاادایت ریاساات معااارف  -

 قندهار. 

 منظوری تاسیس مکتب نابینایان وناشنوایان دروالیت زابل -

ی معلولیاات والیاات ګایجااادبخش فزیااوتراپی درکلنیااک ولسااوالی سااپین بولاادک قندهاربراساااس دادخااواهی کمیتااه هماااهن -

 قندهار. 

 دوسااال  زاخوداشااخاص دارا ی معلولیاات براساااس اشاانایی باااقوانین کااه حاااال ازحقااوق خااود داد خااواهی میتواننااد ارتقااای ظرفیاات -

 . صی خود روزجهانی اشخاص دارای معلولیت را تجلیل می کنداتحادیه معلولین قندهاربه مصارف شخبه این طرف 
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 ارتقای ظرفیت همکاران 

آماارین بخااش حمایاات ازحقااوق اشااخاص دارای معلولیاات در  

موضااوعات مهاام  در مااوردیااک برنامااه مشااترک پاانج روزه 

حقااوق بشااری توسااط ترینااران داخاال کمیساایون و همکاااران 

فورماه هاای  جامعه مادنی آماوزش دیدناد و روی برناماه هاا و

نظااارتی شااان بحااث نمااوده و بااا پااالن اسااتراتیژیک و برنامااه 

 نمودند. لعمل کمیسیون آشنایی بیشتری حاص

 

  چالش هاوفرصت ها:

یکی از مشکالت عمده در بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در ساحات کاری عدم آگاهی مردم ،مسولین دولتی از حقوق اشخاص 

نگرش شان در مورد اشخاص دارای معلولیت می نمایند،با استفاده از الفاظ زشت و نا پسند آنها را تحقیر و توهین  بارها دارای معلولیت بوده و 

 آنها می خواهند که است.بوده و اغلب نگاه مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت ترحم آمیز  خرافاتیطرز دید و نگرش های بسیار ناشی از 

دارای معلولیت را فاقد توانایی های حتی والدین شان دختر  در امو اجتماعی سهم نگیرند و در خانه های شان بوده و اشخاص دارای معلولیت

برای حمایت های حقوقی از اشخاص  و تالش صیل و اشتغال دانسته و در این مورد برای شان برنامه ای ندارند.بناء زمینه کاربرای تعلیم و تح

 دارای معلولیت بسیار ضروری بوده و باید این دید به یک دید مثبت و حقوق محور مبدل شود و ما برای حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

حقوق و امیتازات اشخاص داری معلولیت ، اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری و از جمله کنوانسیون  قانون اساسی، قانون

داریم که محور همه آنها منع تبعیض و حمایت از اشخاص آسیب پذیر از جمله  منحیث دست آویز حقوقیحقوق اشخاص دارای معلولیت را

 اشخاص دارای معلولیت می باشد.

چالش دیگر همانا عدم توجه جامعه جهانی که در کشور ما فعالیت دارند به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و حمایت از انها از یک  

 .است طریق راه اندازی برنامه ها و پروگرام های حمایوی جهت شمولیت کته گوری های مختلف اشخاص دارای معلولیت

 :پیشنهادات

یت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت پیشنهاد های زیادی داریم ولی ما در اینجا به چند پیشنهاد کلیدی می هر چند برای بهبود وضع  

 پردازیم:

ر چه زود را هصورت گرفته،در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که توسط کمیته بازنگری  دولت باید تعدیالت پیشنهادی  -

 طی مراحل تصویب و توشیح به منصه اجرا بگذارد. تر مورد توجه قرار داده و بعد از



 ترتیب کننده: علی "محبتی" هماهنگ کننده بخش ا.د.م ---------------------گزارش از اجراآت ساالنه بخش افراد دارای معلولیت 

منجمله اطفال و زنان که  وزارت محترم کار امور اجتماعی شهداو معلولین هر چه زود تر در مورد حل مشکالت اشخاص دارای معلولیت  -

ز ایجاد آسایشگاه ها و مراک باتدابیر الزم و مشخصی را روی دست گرفته و با هماهنگی با سایر وزارت های سکتوری  دارند ذهنیمعلولیت 

 انها حمایت نمایند. حقوق بشریبازتوانی از

نموده تا را که در مورد حل مشکالت اشخاص نابینا و ناشنوا است را بزودی تصویب 6از پارلمان کشور می خواهیم که کنوانسیون مراکش  -

 حکومت در مورد اجرایی نمودن ان گام های موثر را بردارد.

رسانه های دولتی و غیر دولتی با در نظر داشت کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت از استفاده از القاب زشت  ناپسند پرهیز نموده و  -

 را در نظر بگیرند. غییتبل برای آگاهی از حقوق این اشخاص برنامه های

 

 

  

  

                                                            
 ست.اده مراکش در مورد تسهیل افراد نابینا و کم بینا و معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی بوده و دولت افغانستان ان را امضا نموده معاه -6 


