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  کلیدي  هاي واژه

ــت - ــوق : اشــخاص داراي معلولی مطــابق کنوانســیون حق

اند که  اشخاص داراي معلولیت، اشخاصی راي معلولیت،اشخاص دا

و ممکـن   انـد  مدت فزیکی، حسی یا ذهنـی  داراي عارضه طوالنی

 مـؤثر  در تقابل با موانع مختلف در اثناي مشـارکت کامـل و  است 

باشند.خیر داشته أت اصل برابري با دیگران، مبتنی بر

اشـخاص  : مختلـف اشـخاص داراي معلولیـت    هـاي  بندي دسته -

حسـی (ناشـنوا و    اشخاص داراي معلولیتفزیکی،  داراي معلولیت

ــا)، ــت  نابینـ ــخاص داراي معلولیـ ــی و اشـ ــادرزادي،  طبیعـ مـ

.هاي ذهنی و معلولیت چندگانه مانده عقب

: ویلچر، عصا، واکرفرم، اندام مصنوعی و غیره.وسایل کمکی -

هـاي بیشـتر جهـت     سهولت سازي فراهم: دسترسی فزیکی -

یکسان  طور بهطور معمول که براي تمامی اقشار  پیشبرد زندگی به

رمپ، فزیکی قابل دسترس باشد، مثل  بدون کدام مانع اجتماعی و

  .لفت و تشناب قابل دسترس



  

  مقدمه: 

% کــل نفــوس جهــان را 15دود حــاشــخاص داراي معلولیــت در 

کـه در   ملی معلولیت يواما در کشور ما قرار سر1دهد میتشکیل 

 ،ه اسـت شـد هندیکپ انترنشنل انجام  مؤسسه توسط 2005 سال 

اشـخاص   ،شـود  مینفر  840000که  % نفوس کشور را2,7حدود 

 ،این سـروي براساس  .2دهد میشدید تشکیل  هاي معلولیتداراي 

ــردان و  آن را% 59 ــکیل   آن را% 41م ــت تش ــان داراي معلولی زن

 داراي معلولیت در مـاده پنجـاه و  . حقوق اشخاص 3داده است. می

سوم قانون اساسی افغانستان، قانون حقوق و امتیـازات اشـخاص   

داراي معلولیــت و کنوانســیون حقــوق اشــخاص داراي معلولیــت  

مثل اعالمیه  المللی بینتضمین شده است. برعالوه در سایر اسناد 

کنوانسـیون حقـوق    جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق اطفـال، 

 کنوانسیون حقـوق مـدنی سیاسـی و    اجتماعی فرهنگی، اقتصادي

                                               
1

  )WHO. از نشرات سازمان صحی جهان (

2
   NDSA. سروي ملی معلولیت 

3
  . همان 
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 طـور  بـه اشخاص داراي معلولیت نیـز   اي مرتبط بها اعالمیهسایر 

وري آحقوق اشخاص داراي معلولیت یـاد  دربارهضمنی و مشخص 

شد که کنوانسیون حقوق اشـخاص   یادآورالبته باید  گردیده است.

متحد رسـید  به تصویب ملل  2006دسامبر  13داراي معلولیت در 

بـه آن و پروتکـل    2012سـپتامبر   18تاریخ ه و کشور افغانستان ب

ملـزم   هـا  دولـت  ،این کنوانسیوناختیاري آن ملحق شد. براساس 

هرچهـار سـال یـک     اًبعـد  وبعد از الحاق  است که بار اول دوسال

مربـوط بـه    گزارش از وضعیت اشخاص داراي معلولیت به کمیتـه 

و طبق ماده  .کنند ارائهکنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت 

جامعـه   ،هـا  دولـت  حقوق بشـر  ملی ينهادهااین کنوانسیون،  33

.کنندتطبیق این کنوانسیون نظارت  باید برنیز  مدنی

بـه   تیمعلول يجامع حقوق اشخاص دارا ونیکنوانس نکهیقبل از ا

 المللی بین يها حمایتو  نیقوان ،سازمان ملل متحد برسد بیتصو

  کنیم: ین اشاره مآبه  اج نیکه ما در اوجود داشت  يمتعد

  )ملل  (جامعه 1924اعالمیه حقوق کودك  -1

  1948جهانی حقوق بشر   اعالمیه -2

  1959حقوق کودك   هیاعالم -3

  1971حقوق اشخاص داراي معلولیت ذهنی  هیاعالم -4

  1975داراي معلولیت جهانی حقوق اشخاص   برنامه -5
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جهانی اقدام بـراي اشـخاص داراي معلولیـت در سـال       برنامه -6

1982  

  1981سال جهانی اشخاص داراي معلولیت  -7

اشـخاص   دربـاره هـا   قوانین استاندارد براي برابرسازي فرصت -8

  1993داراي معلولیت 

روز جهانی معلوالن (سوم دسـمبر هـر سـال) در سـال      نیتعی -9

1993  

و باالخره: 

4.(هزاره جدید) کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت -10

هدف ما از نشر این گزارش این است که وضعیت اشخاص داراي 

کـه چـه مقـدار از     دریـابیم معلولیت را در کشور بدانیم و از طرفی 

کـه قـانون حقـوق و امتیـازات      پـذیر  آسیبحقوق مسلم این قشر 

اشــخاص داراي معلولیــت و کنوانســیون حقــوق اشــخاص داراي 

تا هنوز اجرا شده اسـت و اگـر اجـرا     ،قایل است ها آنمعلولیت به 

                                               
4

. وب سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنوانسیون حقوق 

تاریخ دریافت از سایت  "علی محبتی"اشخاص داراي معلولیت و ویژگی هاي آن 

23/09/1394   

http://www.aihrc.org.af/home/article/646%D9%87%D
9%85%D9%87 
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شان در نظر  باید این موضوع به عنوان یک حق مسلم ،نشده است

بیـانگر   ،زیرا نپرداختن و عدم توجـه بـه ایـن حقـوق     ؛گرفته شود

کـه در مغـایرت بـا قـانون اساسـی و سـایر اسـناد         است یتبعیض

 ن ملحق شده است.آحقوق بشر است که افغانستان به  المللی بین

 دربـاره قل حقوق بشر افغانستان تا هنوز دو گزارش کمیسیون مست

 دربـاره رده اسـت کـه اولـی    کـ موضوعات مرتبط با معلولیت نشر 

و  سـطح خـانواده   اشـخاص داراي معلولیـت در  مشکالت بررسی 

 بررسی وضعیت دسترسـی فزیکـی   دربارهو دومی هم  )4( 5جامعه

و ایـن  است بوده  )4(اشخاص داراي معلولیت به اماکن عامه براي

وضـعیت   بررسـی  دربـاره  است که ی، سومین گزارشگزارش فعلی

شده که توقع میرود بتوانیم با نشر  هنوشتداراي معلولیت  اشخاص

ــه  ــزارش گوش ــن گ ــت، اي از وضــعیت اشــخاص  ای داراي معلولی

ن آده و بـراي رفـع   کـر ي یـادآور شان را  يها چالشها و  نیازمندي

   دهیم. جمساعی الزم به خر

 دربردارنـده بخـش اول   :ی نیز داراي دو بخش اسـت لگزارش فع 

ي کمیسـیون  هـا  یافتهاز  استکلیات موضوع و بخش دوم عبارت 

                                               
5

. http://www.aihrc.org.af/home/research_report/456 

2/ 01/12/2015تاریخ دریافت از سایت 
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حـق   حق آموزش (تعلیم وتربیـه،  حق اشتغال، حق صحت، درباره

سـایر   مکلفیت دولت در قـانون اساسـی کشـور و   یاسی و.... نیز س

حمایـت از حقـوق اشـخاص داراي     دري جهانی ها میثاققوانین و 

وضـعیت حقـوق   همچنـین بـه   این تحقیق  و رعایت آنمعلولیت 

ســنی، هــاي  گــروه مخصوصـاً  ،بشـري اشــخاص داراي معلولیــت 

اده چـه وسـایل کمکـی اسـتف     ازو اینکه اشخاص داراي معلولیت 

 مؤسسـه را از کـدام ارگـان و    ها آنو در صورت استفاده  کنند، می

استفاده از حـق   صحت، و دسترسی به حق تعلیم، کنند میدریافت 

یـت در سـطح خـانواده و    سیاسی، مشکالت اشخاص داراي معلول

چـه  در این تحقیق در صدد آنیم که بـدانیم  پردازد.  جامعه و... می

ــداد ــدایی  تع ــت از ابت ــوق اشــخاص داراي معلولی ــرین حق ــان ت  ش

ــا بررســی ایــن موضــوع بــه دولــت پیشــنهاد  ات برخوردارانــد و ب

داخلی و  مؤسساتن از ی، همچنکنیم ارائهن آبراي رفع  یمشخص

ـ   المللی بین خصـوص اشـخاص   ه که براي دفاع از حقوق بشـر و ب

این  مشکالتبراي حل بخواهیم که  د،کنن داراي معلولیت کار می

  ري در نظر بگیرند.تشیهاي ب کمک پذیر آسیبقشر 

  



  

  فصل اول

  روش تحقیق

  

ــت     ــخاص داراي معلولی ــعیت اش ــالی  وض ــی اجم ــراي بررس  ،ب

حمایـت از حقـوق    هاي بخش مریتآبراي  وطراحی  اي نامه سوال

در دفـاتر سـاحوي و والیتـی کمیسـیون      اشخاص داراي معلولیت

بانـک   ،ها و همزمان با ارسال فورمه شدمستقل حقوق بشر ارسال 

مرین بخش حمایـت از  آ مورد نیاز ساخته شد. اطالعات (دیتابیس)

حقوق اشـخاص داراي معلولیـت بـا اشـخاص داراي معلولیـت در      

بانـک  و بعـد از ثبـت در    انـد  دادهانجـام   مصاحبهوالیات مختلف 

ــابیس) ــون نتیجــه  هــم اطالعــات (دیت ــار شــما  آن رااکن در اختی

 بینـیم  میهمانطور که در جدول  دهیم. میخوانندگان محترم قرار 

این موضوع ربـط   دارند وتفاوت در والیات با هم  ها مصاحبهتعداد 

چنــین  دارد بـه مشـکالت دسترســی و سـفر همکـاران مــا و هـم     

یون مستقل حقوق بشر زیرا دفاتر ساحوي کمیس؛ محدودیت زمانی

بـه   انـد  نتوانسـته افغانستان چند والیت را تحت پوشش دارند کـه  
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ـ  طور بهده ولی صرف کرهمه نقاط سفر  ایـن سـروي را در    هنمون

  . اند دادهانجام  1393سال 

ـ  هـا  تحقیـق مشکل دیگري که در این تحقیق و   ن آ اي مشـابه ب

محـیط بـراي   قابل دسترس بودن غیرامنیت و نبود ایم  مواجه بوده

زیرا اشـخاص داراي  بوده است؛ اشخاص داراي معلولیت در ساحه 

 نیاز آندر  زندگی با کرامت  ودر جامعه شدن  معلولیت براي شامل

به دسترسی فزیکی دارند. موضوع دسترسی فزیکی در ماده بیست 

 دربـاره پنجم قانون حقوق و امتیازات اشـخاص داراي معلولیـت    و

 هـا،  وزارت« مل و نقل چنین آمده اسـت: و ح ها ساختمانطراحی 

امـاکن،   ،هـا  سـاختمان حین طراحـی   سایر مراجع، ادارات دولتی و

تکنـالوژي   حمل و نقل و معابر عمومی، ها و هورزشگا ها، هتفریحگا

هم افر اشخاص داراي معلولیتاستفاده  جهتهاي الزم را  سهولت

ون حقـوق اشـخاص   یسناین موضوع در ماده نهم کنوا »نماید. می

 توانمندسـازي بـراي  «داراي معلولیت چنین ذکـر گردیـده اسـت:    

اشخاص داراي معلولیت  جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت 

هـاي عضـو  تـدابیر     ي زنـدگی، دولـت  هـا  عرصهکامل  در تمامی 

مناسبی را جهت تضمین دسترسـی اشـخاص داراي معلولیـت بـر     

ی، حمل و نقل، اطالعات و به محیط فیزیک دیگرانمبناي برابر با 
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ارتباطات  ازجمله سیستم و فناوري اطالعات و ارتباطات  و سـایر  

عمـوم در استفاده  جهت  وتسهیالت و خدمات ارائـه و یا فراهـم 

ند. تدابیر مـذکور کـه در   کن مناطق شهـري و روستـایی اتخاذ می

در ایـن   برگیرنده تشخیص و رفع موانع و مشکالت در دسترسـی 

  موارداند:

و سایر تسـهیالت درون و   حمل و نقل ،ها جادهها،  الف) ساختمان

.، تسهیالت طبی و محیط کارها خانه  برون سقفی شامل مدارس،

ب) اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی 

   6».و خدمات اضطراري

به اماکن  در زمینه دسترسی اشخاص داراي معلولیتما اما تحقیق 

ساختمان عامه کـه شـامل    1729که از جمله  دهد مینشان عامه 

ي غیردولتـی، مراکـز   نهادهـا مسـاجد،   ي دولتـی، نهادهـا مکاتب، 

 41,6 ،ها و شفاخانه بوده است کلینک تحصیالت عالی و مسلکی،

داراي زینه مایل (رمپ) در مدخل تعمیر بوده و  ها ساختمان درصد

در محوطه تعمیر داراي زینه هـاي مایـل    ها ساختمان درصد 36,3

که تا هنـوز ایـن امـاکن     رسیم میو به این نتیجه  اند بودهیا رمپ 
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  کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت . 
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سـازي نشـده    براي رفت و آمد اشـخاص داراي معلولیـت مناسـب   

  است. 

  

  ساحه تحقیق 

 کنـدز،  ندهار ،قپروان،  والیت  شامل پنجشیر، 22این تحقیق در 

تخار، بغالن، دایکنـدي،   بامیان، بلخ، نیمروز، هرات، وردك، کابل،

و  جوزجـان، غـور   ،، پکتیـا، پکتیکـا  فـراه  ،فاریاب غزنی، سمنگان،

  از نفـر از اشـخاص داراي معلولیـت    883 و با مصاحبه باخوست  

انجام شده است. البته سه والیت مشـرقی  سنی مختلف  هاي گروه

نیکی داخل سیستم نگردیـده  کنرسیدن تدلیل ه ب فهرستدر این 

ي بعدي این نقیصـه برطـرف شـده و مـا     ها گزارشولی در است 

  فراگیرتر شود. يکه گزارش تا اندازه زیاد شتیمن داآسعی بر 

  نام والیت  شماره
 تعداد

  ها(تن) شده مصاحبه
  يدرصد

  3,7  33  کابل  1

  2,0  18  پروان  2

  1,2  11  وردك  3
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  1,4  12  غزنی  4

  3,7  23  پکتیا  5

  4,9  43  تخار  6

  0,9  8  بغالن  7

  4,9  43  کندز  8

  9,6  85  سمنگان  9

  12,0  106  بلخ  10

  6,3  56  جوزجان  11

  1,6  14  فاریاب  12

  12,9  114  هرات  13

  2,3  20  فراه  14

  1,1  10  نیمروز  15

  4,4  39  ندهارق  16

  2,0  18  غور  17
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  7,0  62  بامیان  18

  2,5  22  ایکپکت  19

  6,2  55  خوست  20

  1,8  16  پنجشیر  21

  7,0  62  دایکندي  22

23    3  0,3  

  100,0  883    مجموع

  1شماره  جدول

  

  : ها شونده مصاحبهسن 

 )1393(در امتـداد یـک سـال    ها آنرا که با  یدر ابتدا سن اشخاص

کـه  و قابـل تـذکر اسـت     ایـم  کـرده دسته بندي  ایم کردهمصاحبه 

از طریق مصـاحبه    داراي معلولیت اطفال وضعیت دربارهمصاحبه 

دسـته بنـدي   در جدول زیر ما  .صورت گرفته است ها آنبا والدین 

  :بینیم میسنی را 
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  ها شونده مصاحبهسن 

  يدرصد  تعداد   سن

  1,47  13  ساله یک الی هفت

  3,74  23  ساله هشت الی دوازده

  26,95  103  ساله سیزه الی هژده

  36,95  238  ساله  نزده الی سی

  38,39  239  ساله  سی ویک الی پنجاه

  17,76  157  باال تر از پنجاه 

  100,0  883  مجموع

  2شماره  جدول

  

و  درصـد  16,87اطفـال   شـود  مـی طوري که در جدول باال دیـده  

سال توانایی کار و اشـتغال   نانی که از نظر شغلی نسبت به سن وآ

شان  نانی سنآتحقیق و  درصد 83,1را دارند در این تحقیق حدود 

و طـوري کـه دیـده     باشـند  مـی  درصـد 17,76ند یاز پنجاه به باال

را انجـام   يو مثمر مؤثرکار  توانند میتعداد اشخاصی که  شود می

که مطابق قانون حقـوق و امتیـازات اشـخاص     استبیشتر  ،دهند
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در  شـان  بـراي  اي حرفـه باید زمینه آموزش فنی و  ،داراي معلولیت

  نظر گرفته شود. 

  

  : ها شونده مصاحبهجنست 

  يدرصد  تعداد  تیجنس

  20,00  تن 177  نثؤم

  79,6  تن 703  مذکر

  0,3  تن 3  پاسخ نامعلوم یا بی

  100,00  883  مجموع 

  3شماره  جدول

  

کـه   شود میوضوح دیده  به شدگان مصاحبهت یجنس تفکیک درباره

بودن  البته دو دلیل براي کم بوده است. زنانتعداد مردان بیشتر از 

اینکـه بـا درنظـر داشـت     ها خواهـد بـود: اول    کننده تعداد مصاحبه

ها و حوادث طبیعی و اینکه مردان خانواده زیادتر در معرض  جنگ

تعداد مردان بیشتر از زنان بوده و دلیل دوم اینکه  ،خطر قرار دارند

دسترسی به زنان و دختران داراي معلولیت بنا به عرف حـاکم بـر   

شان  هاي دختران داراي معلولیت در خانه و اکثراً استکمتر  ،کشور
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اسـتفاده   تواننـد  مـی ن شـان  حقوق بشرياً از اکثربودوباش دارند و 

   کنند.

  

  : ها شونده مصاحبهحالت مدنی 

  يدرصد  تعداد  ها دسته بندي

  61,3  541  هلأمت

  1..1  10  نامزددار

  35,8  316  مجرد

  1,6  14  بیوه

  0,3  3  پاسخ بی

  100,00  883  مجموع 

  4شماره  جدول

  

 ،کـه دور از انتظـار   شـود  میدیده  ها شونده مصاحبهدر حالت مدنی 

مجرد  ها آننفر  316تعداد  و هلمتأ ها شونده مصاحبه درصد 61,3

نیـز بیـوه    هـا  آنتـن   14نفرشـان در دوره نـامزادي و    10بوده و 

 المللـی  بـین  حق ازدواج و تشکیل خانواده در اسناد ملی و .اند بوده
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انسـتان مـاده پنجـاه و    در قـانون اساسـی افغ   ؛تضمین شده اسـت 

اده رکن اساسی جامعه را تشـکیل  وخان«است:  آمده  دربارهچهارم 

ـ     و دهد می مین أمورد حمایت دولت قرار دارد. دولـت بـه منظـور ت

تربیـت   بـاالخص طفـل و مـادر،    سالمت جسمی وروحی خانواده،

اطفال و براي از بین بردن رسوم مغـایر بـا احکـام دیـن مقـدس      

  )6کند.( اتخاذ می اسالم تدابیر الزم

 دم قـانون مـدنی افغانسـتان آمـده اسـت :     انین در ماده هفتـ چ هم

گردد،که ذکور سـن هـژده و انـاث     اهلیت ازدواج وقتی کامل می«

ایـن حـق در مـاده شـانزدهم      7تکمیل کرده باشـد.  سن شانزده را

 المللـی  بـین سوم میثاق  و ماده بیست اعالمیه جهانی حقوق بشر،

سـوم کنوانسـیون حقـوق     حقوق مدنی وسیاسی و مـاده بیسـت و  

در ایـن   اشخاص دارا ي معلولیت مورد حمایت قرار گرفتـه اسـت.  

که مورد احترام به کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت ماده 

ي عضـو، بـراي رفـع    هـا  دولـت « مده است:آخانواده چنین  خانه و

مامی موارد مـرتبط  تبعیض نسبت به اشخاص داراي معلولیت در ت

با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر مبناي برابـر  
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  قانون مدنی افغانستان -
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ـ   ثر و مناسبی اتخـاذ مـی  ؤبا سایرین  تدابیر م منظـور  ه نماینـد،  ب

  که:  تضمین این

که بـه سـن ازدواج    را الف) حقوق تمامی اشخاص داراي معلولیت

رضایت کامـل  جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبناي  ،اند رسیده

.دنشناس رسمیت میه همسران متقاضی ب  و آزادانه

 طـور  بـه جهت اتخاذ تصمیم   ،ب) حقوق اشخاص داراي معلولیت

و  هـا  آنتعداد و فواصـل تولـد کودکـان     دربارهوالنه ؤآزادانه و مس

 ،برخورداري از دسترسی به اطالعات متناسـب بـا سـن، آمـوزش    

ـ   شـناخته شـده و وسـایل    رسـمیت  ه تشکیل خانواده و بـاروري ب

.گردد میمین أضروري جهت اعمال حقوق مذکور ت

داراي معلولیت، از جمله کودکان ، باروري خود را بـر   ج) اشخاص

  8نمایند. مبناي برابر با سایرین حفظ می
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  کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت -



  

  فصل دوم:

  ي تحقیقها یافته

  

  :مصاحبه شدهاشخاص داراي معلولیتدرجه تحصیل 

  يدرصد  تعداد  درجه تحصیل  شماره

15717,8ابتدائیه  1

10211,6متوسطه  2

819(بکلوریا)لیسه  3

313,5فوق بکلوریا  5

101,1لیسانس  6

49556,1سواد بی  7

883100,00مجموع  9

  5شماره  جدول

  

داراي  شـدگان  مصـاحبه نفر از  157 ،بینیم میطوري که در جدول 

نفـر داراي   81نفر داراي تعلیمات متوسـطه،  102ت ابتدایی،امیتعل
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نفــر  10نفــر داراي تعلیمــات فــوق بکلوریــا،  31تعلیمــات لیســه ،

و تعداد افراد باسواد درمجموع  اند بودهسواد  نفر بی 495لیسانس و 

در حالی ، باشد میسواد کم  نفر بوده که در مقایسه با افراد بی 381

اسـناد ملـی و    دربـراي اشـخاص داراي معلولیـت     که حق تعلـیم 

حـق تعلـیم    دربـاره تضمین شـده اسـت و بایـد دولـت      المللی بین

میـزان بلنـد    زیـرا  اشخاص داراي معلولیـت توجـه جـدي نمایـد.    

 هـا  آناشخاص داراي معلولیت بیانگر این است که نزد سوادي  بی

همـین  در دسترسی به آموزش و پـرورش محـدودیت دارنـد و از    

از حق آموزش و پـرورش(تعلیم وتربیـه) محـروم     ها آناکثر  بسب

  .اند مانده

سوم قانون اساسی تضمین شده  تربیه در ماده چهل و حق تعلیم و

تعلیم « مد است:آحق تعلیم وتربیه چنین  دربارهدر این ماده  .است

 مؤسسـات حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسـانس در  

 9».گردد میمین أتعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت ت

اداره  سـیس و أت« مـده اسـت:  آششـم   ن در مـاده جهـل و  یچن هم

عمـومی و اختصاصـی وظیفـه دولـت      تعلیمـات عـالی،   مؤسسات
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  قانون اساسی افغانستان  -
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دانیم که مکاتـب اختصاصـی بـراي     از مفاد این ماده می 10»است.

اشخاص داراي معلولیت وظیفـه دولـت بـوده و بایـد دولـت ایـن       

و  کننــدمکلفیــت خــود را در قبــال اشــخاص داراي معلولیــت ادا 

مختلـف اشـخاص داراي    هـاي  بنـدي  دستهمکاتب خاص را براي 

  أسیس کنند.معلولیت ت

اسـت   نیز تسـجیل یافتـه   المللی بینن حق تعلیم در اسناد یچن هم 

حقـوق اقتصـادي،    المللـی  بـین که از جمله ماده سـیزدهم میثـاق   

ض یتبعـ  گونـه فرهنگی، ماده پنجم کنوانسیون رفع هر اجتماعی و

علیه زنان مـاده   رفع هرگونه تبعیضماده دهم کنوانسیون  نژادي،

 مسـت و چهـار  یهشتم کنوانسیون حقوق طفـل و مـاده ب   بیست و

در  .نام بـرد  توان میکنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت را 

ــخاص دار   ــوق اش ــیون  حق ــت  ايکنوانس ــت: آمعلولی ــده اس  م

ي عضو، حق آموزش را براي  اشخاص داراي معلولیـت  ها دولت«

شناسند. با هدف تحقق این حق،  بدون تبعـیض و   رسمیت میه ب

فراگیري  و شیي عضو  نظام آموزها دولتبر مبناي فرصت برابر، 

 با اهداف ذیـل العمر  صورت آموزش مادامه را در تمامی سطوح و ب

  کنند: تضمین می
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  قانون اساسی افغانستان  -
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انسـانی و حـس منزلـت و خـود      يهـا  کامل توانـایی   الف) توسعه

هاي بنیادین و تنـوع   ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادي

  .انسانی

هـاي   م بـا توانـایی  أشخصیت، استعداد و خالقیـت تـو    ب) توسعه

ــت    ــت نهای ــت در جه ــخاص داراي معلولی ــی اش ــمی و ذهن جس

.شان هاي توانمندي

ثر ؤپ) توانمند ساختن اشخاص داراي معلولیت جهت مشارکت مـ 

  11»آزاد.  جامعه آنان در
  

  : ها شونده مصاحبهسبب معلولیت 

  يدرصد  تعداد  معلولیتاسباب 

  64,8  572  جنگ

  34,0  300  مادرزادي

  0,6  5  نامعلوم

  0,7  6  بی جواب

  6شماره  جدول
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  کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت  -
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تعداد اشخاص داراي معلولیت  بینید، میششم  جدولطوري که در 

 ،و ایـن خـود   انـد دیگر اشـخاص داراي معلولیـت  جنگی زیادتر از 

 هـا  معلولیـت باعث  منازعات مسلحانه بیانگر این است که جنگ و

البتـه در ایـن میـان نبایـد      .کـرد و باید از آن جلـوگیري   گردد می

که در این اواخر را  اي هاي کنار جاده ضدپرسونل و ماین يها ماین

، گـردد  مـی متاسفانه باعث قنل و مجروحیت و معلولیت اشـخاص  

  فراموش کرد.

  
  

  

  

  

  

  

  

  1394شده در والیت هرات سال  گرفته :2عکس شماره
ـ م مـن نادرشـاه ح  اس  42.  از ووالیـت هـراتم   اسـت   يدری

م و نظر به ا هدرس خواند ییو تا صنف هشتم ابتدا ام هسال

اشخاص  بدهم. لینتوانستم ادامه تحص يمشکالت اقتصاد

 ینـد روبرو يادیداراي معلولیت در جامعه ما با معضالت ز
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ـ  ـ     یاکثر مکاتب دولت دار) اسـت و   بیفاقـد رمـپ (سـطح ش

 تواننـد  ینم ،کنند یاستفاده م ریلچیمثل من از و کهی کسان

کـار   طیشـرا داشـته باشـند.    یدسترس یبه صنوف درس

ـ  ستیاشخاص داراي معلولیت آماده ن يبرا  میتـوان  یو نم

که  يا نظر به عالقه .میدلخواه خود را داشته باش يها شغل

اشـخاص داراي   یورزش يها به ورزش داشتم و در برنامه

و در مسابقات شـطرنج   کردم یاشتراك م شهیمعلولیت هم

 ينهادهاخره از جانب باأل .دمو بسکتبال مقام آور سیو تن

ـ     شـدم و فعـال    یاشخاص داراي معلولیـت بـه مرکـز معرف

اشــخاص داراي معلولیــت و  یورزشــ کیــمســئول پارالمپ

ـ هـراتم. نظـر بـه معلول    تیال و  يت اقتصـاد ال و مشـک  تی

اشـخاص داراي   يعدم بـاور جامعـه بـه توانمنـد     نیچن هم

م.ازدواج کنم و مجرد کنوننتوانستم تا ،معلولیت

  

  : ها شونده مصاحبهنوع معلولیت 

  يدرصد  تعداد  نوع معلولیت  شماره

58666,4معلولیت فزیکی   1

21524,4معلولیت حسی  2
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171,9معلولیت دماغی  3

455,1معلولیت چندگانه  4

202,3جواب  بی  7

883100,00مجموع  9

  7شماره  جدول

  

نفـر داراي   586تعـداد   ،شـود  مـی که در جدول باال دیـده   طوري

ها را تشکیل  کننده کل مصاحبه درصد 66,4که  اند معلولیت فزیکی

 ،شـود  و معلولیت حسی که شامل نابینایان و ناشنوایان می دهد می

و  دهند میرا تشکیل  ها کننده مصاحبه )درصد24,4(تن  215تعداد 

 شـوندگان  مصاحبه )درصد1,9 ( نفر دچار معلولیت دماغی بوده  17

 انـد  بـوده نفر دچار معلولیت چندگانه  45و تعداد  دهد میرا تشکیل 

  . دهد میرا تشکیل  ها کننده مصاحبه )درصد 5,1(

تعـداد اشـخاص داراي    ،شـود  مـی طور که در جـدول دیـده    همان

تصـادم   ،زیرا جنگ، حوادث طبیعـی است؛ معلولیت فزیکی بیشتر 

و سروي است گونه معلولیت شده  غیره عامل عمده این وترافیکی 

انجـام داده اسـت نیـز     2005که دفتر هندیکپ انترنشنل در سال 
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کـه   دهـد  مـی رساند که معلولیت فزیکی رقم درشتی را نشـان   می

سـروي ملـی معلولیـت     نتیجـه که در ذیل گراماتوجه شما را به دی

  کنیم: جلب میشده است  ترسیم

  

  

  

  

  
  

  

  8شماره جدول

  

بـراي معلولیـت ملـی سـروي  درکهمعلولیتومهمهعمدانواع

 فزیکـی معلولیـت ،شـده اسـت   ارشزگـ  NDSAافغانسـتان 

) %25,5 ( آنحواسـی اشکالآنتعقیببهکهبوده )36,5(%

هـاي  معلولیتکهشود میوانمودمهمموضوعاینیادآوري.بود

  است. اشکالاینشاملحواسییا فزیکی
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معلولیـت نـوع یک از بیشترمشتركمعلولیت وذهنیمعلولیت

آنچه در تحقیق مـا و  12.شوند میمحاسبهمشابههاي  بخشبراي

ن است کـه بیشـترین شـکل    آ شود میسروي ملی معلولیت دیده 

معلولیت همانا معلولیت فزیکی است که در تحقیق کمیسیون آمار 

و در سـروي ملـی    دهـد  مـی در صد را نشان  66,4 ،مدهآدست ه ب

%  است و دومین شـکل معلولیـت هـم در    36,5معلولیت این رقم 

درجـه دوم   درتحقیق کمیسیون و هم در سـروي ملـی معلولیـت    

% و در سروي ملـی معلولیـت   24,4است که در تحقیق کمیسیون 

  :دهد می% را نشان 25,5رقم 

  

  :در خانه شونده تعداد اشخاص داراي معلولیت مصاحبه

يدرصد تعداد تعداد افراد معلول در خانه

1,47 13 نفر 1

4,87 43 نفر 2
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NDSA 2005 HIسروي ملی معلولیت  -
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0,23 2 نفر 3

0,79 7 نفر 4

0,11 5 نفر 5

92,53 817 جواب / منفی بی

100,0 883 مجموع

  9شماره  جدول

  

 انـد  گفتـه  ها کننده مصاحبهتن از 13 ،بینیم میطوري که در جدول 

شـان داراي معلولیـت    خانهخودشان یک نفر دیگر در برعالوه  که

خودشان دو نفر شخص برعالوه  که اند گفتهتن دیگر  43، و است

موجودیت سه تن  ،شان بوده و دو نفر دیگر داراي معلولیت در خانه

 ،دیگر شخص داراي معلولیت را در خانه ذکر کـرده و هفـت نفـر   

موجودیـت   ،موجودیت چهارتن اشخاص داراي معلولیت و یک نفر

انـد و   شان ذکـر کـرده   خانهدر اص داراي معلولیت را پنج تن اشخ
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شان منفی است و  و یا جواب اند گفتهچیزي ن دربارهنفر  817باقی 

  .شان نیست در خانوادهدیگر راي معلولیت اشخاص دا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

داراي معلولیت در  دهنده پنج تن اشخاص نشان )3شماره ( عکس

  .1393 دهد میدر بامیان را نشان  یک فامیل
  

   ها شونده مصاحبهداشتن تذکره تابعیت 

 دربـاره مصاحبه صـورت گرفتـه اسـت     ها آناشخاصی که با  اکثر

در  92,53 بـه  ،انـد  دادهن جواب الزم را نآو نداشتن  هداشتن تذکر

 انـد  نگرفتـه تابعیـت   هتـذکر هنوز که  اي عده نآولی  .رسد میصد 

بیشترین کسـانی  : اند کردهذکر  هدالیل ذیل را عامل نداشتن تذکر
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ـ  که تذکره نداشته شـان از   دوري راه منـزل و خانـه   آن را لاند دلی

نداشـتن عالقـه و   در مـورد،   عدم آگاهی محل ولسوالی و والیت،

ایـن  و...،  که کسی مـرا بـراي گـرفتن تـذکره کمـک نکـرد       این

هـا عالقمنـدي بـه اخـذ تـذکره       که فامیل دهد اظهارات نشان می

در  نـد نیسـتند.  ا خانواده کـه  داراي معلولیـت  تابعیت براي اعضاي 

ي قـانونی و  هـا  حمایـت از حالی که آنـان بـدون تـذکره تابعیـت     

 شان از جمله دسترسی بـه حـق تعلـیم،    دسترسی به حقوق بشري

  شوند. محروم میغیره  حق سیاسی و حق صحت،

  

از وسایل کمکی اسـتفاده   اشخاص داراي معلولیت آیا

  کنند؟ می
ره

ما
ش

  
یا از وسایل کمکی آ

  ؟کنید میاستفاده 

  يدرصد  تعداد

46652,8نخیر  1

41446,9بلی   2

30,3جواب بی  3

  10شماره  جدول
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ــی     ــده م ــاال دی ــدول ب ــه در ج ــود آنچ ــداد  ،ش ــن 466تع از  ت

از وسایل کمکـی اسـتفاده    به این پرسش که آیاشوندگان  مصاحبه

مـاده   )1در حـالی کـه در  فقـره (    .انـد  دادهجواب منفـی   ،کنند می

سوم قانون حقوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت     بیست و

اشـخاص   شـهدا و  امور اجتمـاعی،  وزارت کار و« مده است که :آ

به همکاري وزارت صحت عامه و انکشاف شهري  داراي معلولیت

مراکــز بــازتوانی  ریاســت کمیتــه ملــی المپیــک، هــا و شــاروالی و

مرکـز و والیـات کشـور در حـدود      را در معلولیـت اشخاص داراي 

  .»نماید سیس میأامکانات مالی ت

ششم کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت   در ماده بست و 

  مده است:آچنین  توانبخشی و بازپروري درباره

هاي عضو جهت توانمند ساختن اشـخاص داراي معلولیـت،    دولت

طریـق حمایـت از همتایـان    ثري را از جمله از ؤتدابیر مناسب و م

ایی فنـی  توان میمنظور کسب و حفظ حداکثر استقالل، تماه خود ب

یی، جسمی، ذهنـی و  اجتمـاعی و شـمولیت و مشـارکت      و حرفه

ـ  کامل در تمامی جنبه هاي زندگی اتخاذ می د. بـدین منظـور،   کنن

ها و خدمات جامع توانبخشـی و توانـایی را    هاي عضو برنامه دولت

صحت، اسـتخدام، آمـوزش و خـدمات اجتمـاعی       وزهویژه در ح هب
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هـا و   بخشند، اینگونه برنامه سامان داده، تحکیم نموده یا تدوام می

خدمات:

تا سرحد امکان از مراحـل اولیـه  و برمبنـاي ارزیـابی چنـد       الف)

.هاي فردي آغاز نمایند جانبه نیازها و توانایی

ــت   ب) ــاع را حمای ــور در اجتم ــارکت و حض ــردهمش ــامی  ،ک تم

هاي جامعـه داوطلبانـه بـوده و در دسـترس اشـخاص داراي       جنبه

جملـه   از معلولیت قرار گیرد  و تا سرحد امکان به اجتماعات آنـان  

  13مناطق روستایی نزدیک  باشند.

از وسایل کمکی مختلف  تن 414که تعداد  شود میچنین دیده  هم

  :بینیم میند که در جدول بعدي کن استفاده می

  

 کنیـد  میاز وسایل کمکی استفاده  ها آن صورتی کهدر 

  مشخص سازید؟ آن را

  يدرصد  تعداد  نوع معلولیت  شماره

12213,8هاي مصنوعی اندام  1
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  قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلولیت -
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323,6ویلچیر  2

23326,4عصا  3

141,6واکرفورم  4

47553,8جواب بی  7

0,8  7  غیره و  

883100,00مجموع  9

  11شماره  جدول

  

نفـر از وسـایل کمکـی     408کـه در مجمـوع تعـداد     شود میدیده 

 233ن عبارت از عصاست که تعداد آ ند که بیشترینکن استفاده می

را  هـا  شـونده  مصـاحبه  درصـد  26,4 کردنـد  ن استفاده مـی آنفر از 

هاي مصنوعی درجه دوم را دارد که تعـداد   و اندام دهد میتشکیل 

 13,8و  کننـد  یمـ از پاهاي مصنوعی اسـتفاده   عمدتاًکه نفر  122

نفـر از   32تعـداد   و دهنـد  مـی را تشـکیل   ها شونده مصاحبه درصد

را  هـا  شـونده  مصـاحبه  درصـد  3,6کـه   اند کرده میویلچیر استفاده 

 درصــد 1,6نفــر کــه   14ن یچنــ و هــم دهــد مــیتشــکیل 

اند  دهکر از واکرفرم استفاده می دهد میرا تشکیل  ها شونده مصاحبه
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 يویلچیـر و واکرفـرم از جملـه اشـخاص دارا    هـاي   هاستفاده کنند

  اند. معلولیت شدیدتر نسبت به سایرین

  

  ؟اند کردهدریافت  ها این وسایل کمکی را از کدام ارگان

يدرصد تعداد   وسایل را از کدام ارگان 

:کنید میدریافت 

34,88 308 خیریه مؤسساتکمیته صلیب سرخ و 

10,87 96 خودم تهیه کردم

0,45 4 میاشت سره

0,23 2 کار و امور اجتماعی 

53,57 473 جواب بی

100,00 883 مجموع

  12شماره  جدول

  

اند  هاي وسایل کمکی عبارت کننده که بیشترین تهیه شود میدیده 

خیریـه کـه در ایـن     مؤسسـات  وصلیب سرخ  المللی بیناز کمیته 

 درصـد  38,88نفـر    308تعـداد   .نـد کن عرصه کار و فعالیـت مـی  
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کـه ایـن    انـد  گفتهتن  96و  دنده میشوندگان را تشکیل  مصاحبه

ــرده   ــه ک ــان تهی ــایل را خودش ــردهوس ــد ک ــه  ان  درصــد10,87ک

اداره از و تعـداد کمـی هـم     دنـ ده میشوندگان را تشکیل  مصاحبه

اشـخاص داراي  سره میاشت و وزارت کار امور اجتماعی شـهدا و  

  .اند دادهجواب ن 53,57اند و  هنام برد معلولیت
  

سـال عمـر دارم و در یـک خـانواده      30، »سماصمدي«من پروانه 

ام و در همـین شـهر    روشنفکر در شهر مزارشـریف متولـد شـده   

  پرورش یافتم.  

سال بیش در اثر بیمـاري عضـالتی و نبـود امکانـات      8در حدود 

طبی دچار معلولیت فزیکی شدم و با داشتن یک دختر و همسر با 

، لیسانس از رشـته اقتصـاد فـارغ گردیـده بـودم     اینکه به درجه 

د.  روز هاي دشـواري  کرو همسرم نیز مرا ترك  منشین شد خانه

را به یاد دارم که سراغ ادارات زیادي رفـتم و در جسـتجوي کـار    

هــاي دفــاتر زیــادي را کوبیــدم امــا تــالش مــن  مناســب، دروازه

ـ    بـاري از پاسـخ   ولـه کجز  اي نداشت به نتیجه ر هـاي منفـی و غی

مصـروف   نهـم در ناامیـدي کامـل فـرو نـرفتم. فعـالً      آبا  .منطقی
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کارهاي فرهنگی (مقاله نویسی) و دادخواهی از حقـوق اشـخاص   

باشم. داراي معلولیت می

وجه مانع آرامش، رشـد   ست که: معلولیت به هیچا من اینگفتنی 

شود و تا توانایی انسان را براي انجام کاري زیر  و پیشرفت نمی

شـوند   کـه بـا عـث مـی     انـد  بـرد ایـن جامعـه و مـردم     سوال نمی

هاي زیاد اشخاص داراي معلولیـت را پنهـان مانـد و بـه      توانایی

سـت کـه   ا نحوي مورد کتمان قرار گیرد و همیشه شعار مـن ایـن  

شود. مش من نمیاگاهی مانع پیشرفت و آر معلولیت هیچ

  

  

  

  

  

  

  

یکی از اعضاي کمیته  او یف،رپروانه سما مزارش :4عکس شماره 

  .1394 استدادخواهی حقوق اشخاص داراي معلولیت 
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  یا وظیفه رسمی (دولتی) دارید؟آ

  10,6  94  بلی 

  88,8  784  خیر

  0,6  5  جواب بی

  100,0  883  مجموع

  13شماره  جدول

  

ــده   ــدول دی ــن ج ــیآنچــه در ای ــود م ــداد  ش ــه تع ــر از  784ب نف

کـل   درصـد  88,8کـه  وظیفـه رسـمی ندارنـد     شـوندگان  مصاحبه

   .دهد میشده را نشان  اشخاص مصاحبه

در حــالی کــه در مــاده بیســت و دوم قــانون حقــوق و امتیــازات  

 درصـد حکومت حداقل سـه  « مده است:آاشخاص داراي معلولیت 

واجــد شــرایط را در  اشــخاص داراي معلولیــتســهمیه اســتخدام 

 و هـا  در وزارت مطـابق احکـام قـانون،    ها آنصورت تقاضاي خود 

ــی در نظــر مــی ــرد. ادارات دولت ــن  94و صــرف تعــداد   »گی از ت

،اظهـار   دهـد  مـی را تشـکیل   درصـد  10,6کـه   شوندگان مصاحبه

اند که در زمینه دولت باید توجـه   اند که داراي مشاغل رسمی کرده

که داراي  تن 94هاي ما از جمله  ن قرار دریافتیچن هم کند.جدي 
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در  دهـد  مـی را نشان  درصد 6,0که  تن 53تعداد ، اند شغل رسمی

داراي هـا   تـن آن  15و  نـد کن هاي دولتی ایفاي وظیفـه مـی   ارگان

در انجوهـاي   تـن  9 خصوصـی،  بخـش در  تـن  6شغل آزاد بوده، 

  اند. مشغول وظیفه المللی بیننفر دیگر ان در انجوهاي  5داخلی و 
  

غیردولتی وتعداد کارمندان در ادارات دولتی 

  

14شماره  جدول 
  

، اشخاصـی کـه داراي مشـاغل رسـمی نیسـتند     تن از  126 درباره

نفـر عـدم    52انـد و   کـرده داشتن معلولیت را مانع کار خود اظهـار  

نفر نیز  9رنشان کرده و طشان خا عالقمندي ادارات را در استخدام

ـ   اند کردهشان به کار را ذکر  عدم عالقمندي  دررا  یو متبـاقی دلیل
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مشغول  تن 52در ضمن  .اند دادهو جواب ن اند کردهذکر ن این مورد

هم مشغول صنایع  تن 29ها و  در کارخانه تن 15کارهاي فزیکی، 

  .اند بودهدستی 

حق و  استحق کار یک حق مهم براي اشخاص داراي معلولیت  

براي همه از  المللی بیني ها میثاقاشتغال نیز در قوانین ملی  کار و

ـ   .رسـمیت شـناخته شـده اسـت    ه جمله اشخاص داراي معلولیت ب

مده آهشتم  که در قانون اساسی افغانستان در ماده چهل و طوري

دوم  هـم در مـاده بیسـت و    و  14»کار حق هرافغان است.« است:

 مـده اسـت:  آقانون حقـوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت     

اشـخاص داراي  تخدام سـ سـهمیه ا  درصـد حکومت حد اقل سه «

مطـابق   هـا  آنخـود  واجد شرایط را در صـورت تقاضـاي    معلولیت

  15گیرد. ها و ادارات دولتی در نظر می احکام قانون، در وزارت

ن در ماده ششـم کنوانسـیون حقـوق اقتصـادي اجتمـاعی      یچن هم

این موضوع صراحت دارد و مطابق به کمیته  ملل متحد وفرهنگی

 ،18فرهنگی (تبصره عمـومی شـماره    حقوق اقتصادي اجتماعی و

ست کـه  ا کار مناسب عبارت از کاري )،2005نوامبر  24 حق کار،

                                               
14

  قانون اساسی افغانستان  -

15
  قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلولیت
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جمله شرایط مصونیت کار و دستمزد را از حقوق اساسی افراد بشر 

د. به منظور تحقق حق کار در تمام اشـکال سـطوح   کن رعایت می

  آن تعدادي از عناصر ضروري باید موجود باشند: 

است تا خدمات اختصاصـی   شدهاز دول دعوت  موجودیت: -1

 افـراد در ایجـاد امکانـات کاریـابی روي     بـا را به منظور مساعدت 

دست گیرند.

بازار کار باید بدون تبعیض براي هرفرد  قابلیت دسترسی: -2

کـه از   طـوري  .هاي مساوي باشد قابل دسترس و براساس فرصت

ـ     راد داراي موجودیت تدابیر خاص به منظـور تسـهیل دسترسـی اف

ن حصول اطمینان گردد.یچن هم معلولیت به بازار کار،

مساعد کار شامل  حق شرایط مناسب و پذیرش و کیفیت: -3

هاي تجاري وحق انتخاب  شرایط مصون کار، حق تشکیل اتحادیه

16زادانه کار.آپذیرش  و

ن حق کار در کنوانسیون حقوق اشخاص دارا ي معلولیـت  ینچ هم

 مـده اسـت:  آو اسـتخدام چنـین    کار دربارههفت  در ماده بیست و

ي عضو، حق اشخاص داراي معلولیت را جهت کارکردن ها دولت«

                                               
16

  رهنگیاجتماعی و ف –کنوانسیون حقوق اقتصادي  -
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و این شامل حق شناسند؛ رسمیت میه بر مبناي برابر با سایرین ب

برخورداري از فرصت امرار معـاش از طریـق انتخـاب آزادانـه یـا      

کـه بـراي    گـردد  مـی مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاري 

اشــخاص داراي معلولیــت بــاز، فراگیــر و قابــل دســترس باشــد.  

ي عضو، تحقق حق کار را از طریـق اقـدامات مناسـب از    ها دولت

 درآن دسـته از اشخاصـی کـه    بـراي  جمله از طریق قانونگذاري 

ارتقـاء   ده،کـر گردنـد صـیانت    دوران اشتغال دچار معلولیـت  مـی  

  بخشند، از جمله: می

بناي معلولیت را با توجه به تمامی موارد مـرتبط  بر مالف) تبعیض 

با تمامی اشکال اسـتخدام، از جملـه شـرایط جـذب، اسـتخدام و      

ی و شرایط کـاري صـحی و   ی اشتغال، تداوم اشتغال  پیشبرد حرفه

.ایمنی را ممنوع سازند

ب) حقوق اشخاص داراي معلولیت را بر مبناي برابر با سـایرین و  

هاي برابر و دستمزد  عادالنه  شامل فرصتشرایط کاري مناسب و 

برابر براي کارهاي داراي ارزش،  شرایط کـاري صـحی و ایمنـی     

برابر از جمله محافظت از آزار و اذیـت و فریادرسـی از آالم مـورد    

  .حمایت قرار دهند
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پ) اطمینــان حاصــل گــردد کــه اشــخاص داراي معلولیــت قــادر 

خود را بر مبناي برابـر  حقوق اتحادیه تجاري و کارگري  باشند می

.با سایرین اعمال نمایند

و  ثرؤت) اشخاص داراي معلولیت را قادر سـازند تـا دسترسـی مـ    

ـ  هاي عمومی آشنایی فنی و حرفه به برنامه مستمري ی، خـدمات  ی

.ی داشته باشندی هاي حرفه کاریابی و آموزش

ـ  هاي حرفـه  هاي شغلی و پیشرفت ث) فرصت ی اشـخاص داراي  ی

همچنین در یافتن، کسب، حفظ  ارتقا داده، در بازار کار معلولیت را

نمایند. آنان را یاريو بازگشت به اشتغال 

  هاي مربـوط بـه خـود اشـتغالی، کارآفـــرینی، توسـعه       ج) فرصت

.گی را ارتقاء دهند ها و  خودپیشه تعاونی

.معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند يدارا چ) اشخاص

اشـخاص داراي معلولیـت در بخـش خصوصـی را از     ح) استخدام 

ـ  مـی هاي مناسب کـه   کارگیري سیاست طریق تدابیر و به د در توان

اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد  يها  برگیرنده برنامه

  .ارتقاء دهند

اشخاص داراي معلولیت،  انطبـاق   دربارهخ) اطمینان حاصل گردد 

  .رددگ میمنطقی در محیط کاري ارائه 
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ي اشخاص داراي معلولیت را در بازار کار آزاد ارتقا  کسب تجربهد) 

دهند.

ـ  ذ) توانبخشی حرفه هـاي   ی و تخصصـی، ابقـاء شـغل و برنامـه    ی

  17.را براي اشخاص داراي معلولیت، ارتقاء بخشند بازگشت به کار

بـه نشـر    2012اما نظر به آمار اداره مرکزي احصاییه که در سال  

  چنین است:   ،رسانیده است

مـرد و   300487( باشد مینفر  382076تعداد کل کارمندان دولتی 

 25فـــر در ن 636زن) تعـــداد کارمنـــد داراي معلولیـــت  81589

کارمنـد داراي   11462% باید تعـداد  3نظر به  باشد میخانه  وزارت

%)  0,166( 636امـا فقـط   .بـود  معلولیت در دوایر دولتی بایـد مـی  

18هم نیست. درصد، حتی به یک باشد می

آماري که توسـط گـروه همـاهنگی نهادهـاي عرصـه معلولیـت        

)DSCG(  857تعداد  2012در سال  به نشر رسید: 2012در سال  

 مؤسسـه  22زن داراي معلولیت) در  146شخص داراي معلولیت (

تعـداد مجموعـه    ،کردنـد  عرصه معلولیت کار می المللی بین ملی و

                                               
17

  کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت  -

18
--socile-and-http://cso.gov.af/en/page/demography

statics-statistics/employee-statistics/social  
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مطـابق ایـن ارقـام آخـري دیـده       بنـابراین  اند. تن2206 کارمندان

که در عرصه معلولیت کـار   المللی بینملی و  مؤسساتکه  شود می

نمایند تعداد بیشـتري از اشـخاص داراي معلولیـت را     و فعالیت می

ن استخدام آفه اصلی ظینسبت به حکومت که و ،اند دهکراستخدام 

  19.باشد میمعلولیت در ادارات دولتی ي اشخاص داراي درصد 3
  

اشـخاص داراي  هـایی در سـاحه کـار بـراي      چه سـهولت 

  است؟ بوده موجود معلولیت

يدرصد تعداد شماره

96,2 850 جواب بی 1

0,6 5 ترانسپورت غیرقابل دسترس 3

0,2   2 تشناب قابل دسـترس بـراي   

اشخاص داراي معلولیت

4

2,9 26 رمپ یا زینه مایل 5

100,0 883 مجموع 6
  

15شماره  جدول

                                               
19

-http://sadiqmohibi.blogspot.com/2015/12/data-on-
number-of-persons-with.htm
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 درصــد 89,0نفــر کــه  786کــه  شــود مــیدر جــدول بــاال دیــده 

این موضـوع   .اند دادهجواب ن ،دهد میل را تشکی شوندگان مصاحبه

بیانگر این است که محیط قابل دسـترس بـراي اشـخاص داراي    

شـان آگهـی    از حـق دسترسـی   ها آن یا اصالًمعلولیت وجود ندارد 

ترانسپورت قابل  شوندگان مصاحبه درصد 0,6 صرف براي و ندارند

 شـوندگان  مصـاحبه از  درصـد  0,2ن بـراي  یچن دسترس بوده و هم

 انـد  گفته درصد 2,9هاي قابل دسترس موجود بوده است و  تشناب

   اند. داشتهدسترسی به رمپ یا زینه مایل 

هاي ما در تحقیـق (بررسـی وضـعیت دسترسـی فزیکـی       دریافت

اشخاص داراي معلولیت به اماکن عامه) مورد بحـث قـرار گرفتـه    

 ،امـاکن عامـه   1729کـه از جملـه    شود میجا دیده  نآاست و در 

قابل دسترس بـراي اشـخاص داراي    ها ساختماناز % 19,7صرف 

، کـه شـامل ادارات دولتـی، مکاتـب، مسـاجد      معلولیت بوده است،

 هــا و هــا و پوهنتــون هــا، شــفاخانه کلینــک ي غیردولتــی،نهادهــا

  ).مو بیست مها بوده است (صفحه نزده دارالمعلمین

حق دسترسی در مـاده نهـم کنوانسـیون حقـوق اشـخاص داراي      

  :مده استآمعلولیت چنین 
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  دسترسی

بــراي تواناســازي اشــخاص داراي معلولیــت  جهــت مســتقل  -1

ي زنـدگی،  هـا  عرصـه زندگی نمودن و مشارکت کامل  در تمامی 

هـاي عضـو  تـدابیر مناسـبی را جهـت تضـمین دسترسـی         دولت

بـه محـیط    دیگـران اشخاص داراي معلولیت بر مبنـاي برابـر بـا    

جملـه سیسـتم و    فیزیکی، حمل و نقل، اطالعات و ارتباطـات  از 

اوري اطالعات و ارتباطات و سایر تسهیالت و خدمات ارائـه یـا  فن

فراهم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـایی اتخاذ 

نمایند. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص و رفـع موانـع و    می

  است:موارد زیر  ي باشد، در برگیرنده می مشکالت در دسترسی

و سایر تسـهیالت درون و   حمل و نقل ،ها جادهها،  الف) ساختمان

.، تسهیالت طبی و محیط کارها خانه  برون سقفی شامل مدارس،

ب) اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی 

  .و خدمات اضطراري

ـ  دولت _2 منظـور ذیـل   ه هاي عضو همچنین تدابیر مناسبی را  ب

  کنند: اتخاذ می
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بر اجراي حداقل معیارها و خط مشی  الف) توسعه، اعالم و نظارت

هاي مربوط به  دسترسی به تسهیالت و خدمات آزاد و ارائه شـده  

.براي عموم

تسـهیالت و   سسات خصوصی ارائه کننـده ؤب) تضمین این که م

هـاي دسترسـی اشـخاص     خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبـه 

.دهند داراي معلولیت را مد نظر قرار می

موضوع دسترسی اشخاص داراي معلولیـت،   ن بااپ) جهت مرتبط

  .آموزش تدارك ببینند

شـده بـراي عمـوم،     هـا و سـایر تسـهیالت ارائـه     ت) در ساختمان

ـ   یعال سـهولت قابـل فهـم و    ه می به خط بریل و سـایر اشـکال ب

کنند.خواندن ارائه 

هــاي حضــوري و متوســط  از جملــه راهنماهــا،  ث) انــواع کمــک

ـ  ن حرفهاگر و مترجم قرائت زبـان اشـاره را جهـت تسـهیل در     ی ی

ها و سایر تسهیالت ارائه یا فـراهم گردیـده    دسترسی به ساختمان

کنند.جهت عموم ارائه 

ج) سایر اشکال مناسب یاري و کمک از اشخاص داراي معلولیت، 

  .ها به اطالعات را ارتقاء بخشند جهت اطمینان از دسترسی آن
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و فناوري جدیـد    چ) دسترسی اشخاص داراي معلولیت به سیستم 

.اطالعات و ارتباطات از جمله اینترنت را ارتقاء بخشند

هـاي   هـا و فنـاوري   سـتم یح) طراحی، توسـعه، تولیـد و توزیـع س   

ـ  آغـازین اطالعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل  منظـور  ه ب

ها بـا کمتـرین هزینـه قابـل دسـترس       ها و فناوري آنکه این نظام

  20.گردد، را ارتقاء بخشند

  

  

  

  

  

  

  

  
  

معلول فزیکی که توسط مرکب به طرف مکتب روان  1عکس شماره: 

  (عکاس صادق محبی) 1394است؛ مرکز  والیت بامیان سال 

                                               
20   کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت --
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معاش معلولیـت  چه تعداد از اشخاص داراي معلولیت 

  کنند؟ می را اخذ

يدرصد تعداد ید؟کن آیا معاش معلولیت را اخذ می

42,70 337 بلی

46,09 407 نخیر

11,21 99 جواب بی

100,00 883 مجموع

  16شماره  جدول

نفـر جـواب مثبـت     377 ،شـود  مـی طوري که در جدول زیر دیده 

 درصـد  42,70نـد کـه   کن یعنی معاش معلولیت را اخذ مـی  .اند داده

نفر معـاش   407 ،در مقابل و دهد میرا تشکیل  شوندگان مصاحبه

اشخاص مورد مصاحبه را  درصد 46,09که کنند  معلولیت اخذ نمی

 و مطابق ماده چهـارم و هشـتم قـانون حقـوق و     دهند میتشکیل 

صرف اشخاص داراي معلولیـت   امتیازات اشخاص داراي معلولیت،

 اشــخاص داراي معلولیــتو نــد جنگــی از امتیــاز مــادي برخوردار

کـه ایـن خـود خـالف      ندا متیاز محرومیا مادرزادي از این ا طبیعی

و هـم   باشـد  مـی شـکار  آقانون اساسی بوده یک تبعیض  22ماده 

  است.خالف کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت 
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  ت قانونی دیگر اشخاص داراي معلولیت  امتیازا

بـرعالوه   در قانون حقـوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت،    

داراي معلولیت در نظر گرفته شـده  امتیاز مادي که براي اشخاص 

سلسه حقوق دیگر نیز در نظر گرفته شده است کـه بـه    یک است،

تعلیمـات و تحصـیالت عـالی، خـدمات      تـوان از  عنوان نمونه می

ــوي، صــحی، ــی و حرف ــوزش فن ــین و آم ــرات زم  اختصــاص نم

 گی، ترانسـپورت، داخذ جواز راننـ  هاي رهایشی، بازاریابی، پارتمانآ

برد که در قانون حقوق و امتیازات  نام توان میرا  و... زیارت حج و

انجـام   کـه مـا   یمده است. اما در تحقیقآاشخاص داراي معلولیت 

  :بینید مینتیجه چنین است که در جدول زیر  ،ایم داده
  

يدرصد تعداد شماره

90,8 802 خیر 1

4,6 41 بلی 2

4,5 40 جواب بی 3

100,0 883 مجموع 4

  17شماره  جدول
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 ،دهد میرا نشان  شوندگان مصاحبه درصد 90,8نفر که  802تعداد 

یعنی که از سایر حقوق و امتیـازت منـدرج در    اند دادهجواب منفی 

شوند  قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلولیت مستفید نمی

از حقوق و امتیازات  دهد میرا نشان  درصد 4,6نفر که  41وصرف 

اند که این تعداد خیلی اندك بوده و باید  مستفید شدهدیگر قانونی 

  .دولت در زمینه تدابیر الزم اتخاذ کند

  

  براي اشخاص داراي معلولیتموزش فنی و حرفوي آ دوره
  

يدرصد تعداد آموزش فنـی   دورهایا کدام 

وحرفوي دیده اید؟

88,6 782 خیر

10,1 89 بلی

1,4 12 جواب بی

100,0 883 مجموع

  18شماره  جدول
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 درصـد  88,6نفـر از ایـن اشـخاص کـه      782کـه   شـود  میدیده 

 89و صرف  اند دادهجواب منفی  ،دهد میرا نشان  ها شونده مصاحبه

ن آجـواب   ،دهـد  مـی این مجموعه را تشکیل  درصد 10,1نفر که 

در حـالی کـه در مـاده     .اسـت  یانـدک  مثبت است که تعداد خیلی

مـده  آقانون حقـوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت      مبیست

 اشخاص داراي معلولیـت  وزارت کار امور اجتماعی شهدا و« است:

ربط زمینـه آمـوزش فنـی و حرفـوي را      ذي مؤسساتبه همکاري 

توانـایی   درنظرداشـت اسـتعداد و   با اشخاص داراي معلولیتبراي 

  »نماید. فراهم می ها آن

  

  ها بوده است؟ شامل کدام رشتههاي فنی وحرفوي  آموزش

يدرصد تعداد ها نوع آموزش

1,93 17 بافندگی

3,74 33 خیاطی

1,13 10 انگلیسی/کامپیوتر

1,93 17 ورکشاپ ظرفیت سازي

1,25 12 ها سایر آموزش
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90,03 795 جواب بی

100,0 883 مجموع

  19شماره  جدول

  

ــه در   ــوري ک ــدولط ــماره  ج ــداد   18ش ــدیم تع ــن 89دی از  ت

هاي فنی و حرفـوي   پاسخ داده بودند که آموزش شوندگان مصاحبه

برنـد: تعـداد    ذیل نام مـی  به گونهها  این آموزشاز  ها آن اند، دیده

 نفر10موزش خیاطی و آنفر  33اند و  موزش بافندگی دیدهآنفر 17

انگلیسـی و کـامپیوتر را تعقیـب کـرده و      آموزش لسان هم برنامه

  اند. موختهآ راحرفه  سایر کسب ونفر هم 12

20جدول شماره 
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حرفوي چه نقشـی در بـازتوانی و    ي فنی وها آموزشاینکه  درباره

 ملـی و  مؤسساتخودکفایی اشخاص داراي معلولیت دارد و نقش 

، توجـه شـما را بـه نتیجـه     باشـد  مـی در این زمینه چه  المللی بین

براي افغانستان ولین کمیته محترم سویدن ئمصاحبه با یکی از مس

از شـروع سـال   « گویند: ایشان در این زمینه می. مکنی معطوف می

اشــخاص داري  5545در مجمــوع  ،2014خــر ســال آالــی  2004

 ،انـد  بوده هاي داراي معلولیت خانم ها آنتن از  2700معلولیت که 

کمیتـه سـویدن    اشخاص داراي معلولیتاز طریق برنامه بازتوانی 

 از این جملـه  اند. دهکري حرفوي کسب ها آموزشبراي افغانستان 

 2014 سـال  در اشخاص داراي معلولیـت  خانم 271 منجمله 539

تـن   539 ،ایـن   جملـه  از .اند دهکر تکمیل را حرفوي يها آموزش

خـانم   42مـرد و   48 نفـر   90 ههمـرا   معلولیـت  داراي اشخاص

 صـاحب  کـه  اند گفته ها آن% 71 و رفتهگصورت  مصاحبه  امسال

ا کمک ر خویش هاي فامیل توانند می اکنون و اند شده مدآدر و کار

و  شـود  مـی به دیده قدر نگریسته  ها آناکنون به  ،برعالوه کنند و

 يهـا  آمـوزش جایگاهی بهتري در فامیل و جامعه خـویش دارنـد.   

 گـري،  رایشآ موترسایکل، ترمیم گلدوزي، خیاطی، شامل حرفوي

 و سـازي  حلبـی  نجـاري،  جنراتـور،  ترمیم دوزي، چرمه دوزي، بوت
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 انتخـاب  معلـول  شـخص  خـود  توسط البته حرفه  .باشد می غیره

 مــاه 10 الــی شــش از اي حرفــه يهــا آمــوزش مــدت. گــردد مــی

  .»باشد می

نیـز در  ALSO) ( ثر از مـاین أافغان هاي مت مؤسسهن یچن هم 

 ،دوزي و آشپزي اشخاص داراي معلولیت دست هاي خیاطی، رشته

که نتیجـه خـوبی    دهند میرا آموزش  ،زنان داراي معلولیتویژه  به

 از دوره آموزشکه  یفرزانه زن داراي معلولیتدر این راستا دارند و 

حاال یک دکان خیـاطی دارد   فارغ شده است، مؤسسهخیاطی این 

او حاال خودکفا شـده   است.از بابت خیاطی  یو داراي عایدات خوب

  است و از زندگی خود راضی است. 

خیریـه قرضـه    مؤسسـات اینکه تا اکنون از  درباره -

نیـز جـواب متفـادت اسـت و دیـده       ،اید یا خیر دریافت کرده

انـد کـه    تفید شدهسهاي کوچک م تعداد کم افراد از قرضه شود می

افغـانی   60000ن آو بیشـترین   افغـانی  10000ن آکمترین مبلـغ  

کمیته  جهانی،ها را از کمیته صلیب سرخ  این قرضه است و عمدتاً

.اند کردهدریافت  مؤسساتن و سایر دن براي افغانستایسو



 55 1393وضعیت حقوق اشخاص داراي معلولیت در افغانستان 

اسمم حافظ عبدالطیف خداداد، فرزند عبدالجبار است، در اصـل از  

 9هاسـت کـه در ناحیـه     ولسوالی معروف والیت قندهارم؛ اما سال

  ام. ساله29کنیم و  شهر قندهار زندگی می

مدرسه دینـی کـرد تـا     سالم بوده که پدرم مرا شامل14یا 13شاید

من حافظ کل قران کریم شوم. یک روز بیرون از خانه بـا صـداي   

هوش شدم. بعد خود را در شفاخانه دیدم که پاهایم  وحشتناکی بی

  نیست و دیگر من براي دویدن پا نداشتم.

طرزي قنـدهار شـدم هـر    شامل لیسه محمود ام  با حمایت خانواده

هـا   رایم مهیا نبود در زینـه هاي فزیکی ب چند که در مکتب سهولت

ام را گرفتم، بعداً به آمـوختن زبـان   12شدم. من سند صنف  باالمی

انگلیسی و کمپیوتر ادامه دادم و حـاال زبـان عربـی را هـم بلـدم.       

ــار و      ــت ک ــولین ریاس ــدیریت معل ــوتر م ــش کمپی ــؤول بخ مس

اموراجتماعی، شهدا و اشخاص داراي معلولیت والیـت قنـدهارم و   

ل سال چهارم پوهنتون شخصـی ماللـی دررشـته    چنین محص هم

حقوق و علوم سیاسی قندهارم که متأسفانه در آن پوهنتـون هـم   

براي محصلین داراي معلولیت هیچ نـوع امکانـات فزیکـی وجـود     

خـوانم و عضـو    ام، درس می ندارد اما من با همه مشکالت ساخته

تیم بسکتبال معلوالن قندهارم.
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  راي معلولیت:حق تعلیم و تحصیل اشخاص دا

21شماره  جدول

  

 درصــد 20,7کــه  انــد دادهکــه جــواب مثبــت  تــن 183از جملــه 

در مکاتب خاص  تن 62تعداد  ،دهد میرا تشکیل  ها کننده مصاحبه

نفــر در  13نفـر در مکاتــب عـام دولتـی،     86بینـابیی و شـنوایی،   

ایر مراکز نفر در س 20نفر وارد دانشگاها بوده و  14مدارس دینی، 

که  شوندگان مصاحبهاز تن  36بینند. این تعداد  تعلیمی آموزش می

لفت و  هاي رمپ، اینکه سهولت درباره ،اند مشغول تعلیم و تحصیل

 اند گفته ،ددر مراکز آموزشی وجود دار شان برايتشناب مخصوص 

از تـن   2سفانه صرف أولی مت ،که به سهولت رمپ دسترسی دارند

درصدي تعداد روید؟ آیا به مکتب یا پوهنتون می

78,8 696 خیر

20,7 183 بلی

0,5 4 جواب بی

100,0 883 مجموع
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هاي مخصوص براي اشـخاص داراي معلولیـت    موجودیت تشناب

نفـري   62نیز یک موضوع قابل نگرانی اسـت. از   این که اند گفته

 17تعـداد   ،خواننـد  درس میکه در مکاتب خاص شنوایی و بینایی 

 54و نفرشان از بودن مواد درسی کامل به خط بریل گزارش داده 

زبان اشاره نیـز گـزارش   ه تن از شاگردان ناشنوا از بودن مترجم ب

.اند داده
  

 هـا  شـونده  مصاحبهدلیل نرفتن به مکتب و پوهنتون را 

  : اند کردهقرار  ذیل بیان 

يدرصد تعداد و دانشگاهدلیل نرفتن به مکتب 

15,97 141 عدم توجه والدین 

51,87 458 دور بودن راه 

0,68 6 جنگ و مهاجرت

0,45 4 فقر

1,25 11 معلولیت شدید

29,78 263 جواب بی

100,0 883 مجموع

  22شماره  جدول



58  1393وضعیت حقوق اشخاص داراي معلولیت در افغانستان 

مـوزش دور  آکه بیشترین دلیل نرفتن بـه مکتـب و    شود میدیده 

 اشخاص مصاحبه شونده دلیلنفر از  458بودن راه است که تعداد 

مکاتـب   تشان را دوري و بعد مساف به مکتب و ادامه درس نرفتن

العبـور بـودن مسـیرها و نبـود      دانیم صعب دانند. طوري که می می

انی باعـث شـده اسـت    گـ ترانسپورت شهري قابل دسـترس و هم 

اطفال داراي معلولیت به مکتب نروند و دومـین دلیـل نـرفتن بـه     

ــر از  141تعـــداد و الـــدین اســـت مکتـــب عـــدم توجـــه و نفـ

شـان بـه حـق آمـوزش را      دلیل عـدم دسترسـی   ها شونده مصاحبه

ـ  ،انـد  کـرده ن بیان یعالقگی والد بی هـا، فقـر و    و مهـاجرت  گجن

عوامل دیگري است که مانع دسترسی اشـخاص   ،داشتن معلولیت

سـفانه  أمت .شود میتربیه  داراي معلولیت به حق آموزش و تعلیم و

از آموختن چنین برداشت دارند که آموزش و یـادگیري  اکثر مردم 

انـد کـه    ایـن غافـل   از اي براي امرار معیشت است و صرف وسیله

بلند بردن سطح درك و بیـنش   هدف اساسی یادگیري و آموزش،

هـا بـه آمـوزش فرزنـدان داراي      رو خـانواده  انسانی است از همین

ار و درآمـد را  هـا توقـع کـ    نآشان زیاد توجه ندارنـد و از   معلولیت

  ندارند.
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   اشخاص داراي معلولیت و ورزش:

درصدي تعداد هاي به ورزش دارید؟ سهولت

77,8
687

خیر

4,2
37

بلی

18,0 159 جواب بی

100,0 883 مجموع

  23شماره  جدول

  

دسترسی بـه ورزش نیـز اشـخاص     درباره، شود میدر جدول دیده 

نفـر   687طـوري کـه تعـداد     انـد،  داراي معلولیت دچار مشـکالت 

نفر   37وجود ندارد و صرف  شان برايهاي ورزشی  سهولت اند گفته

که ایـن بسـیار    اند دادههاي ورزشی اطمینان  از موجودیت سهولت

 المللـی  بـین که این حق در اسناد ملـی و   یرغم علی. باشد میکم 

امـا   ،براي اشخاص داراي معلولیت به رسیمت شناخته شده اسـت 

باید در این مـورد   مبذول نداشته وکافی  این زمینه توجه دولت در

براي اشـخاص داراي معلولیـت در نظـر گرفتـه      یهای نیز سهولت
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در قانون حقوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت مـاده      شود.

 ،اشخاص داراي معلولیـت مده است: عدم تبعیض(آپانزدهم  چنین 

اقتصـادي،   اجتمـاعی، ي هـا  عرصـه گیري مساوي را در  حق سهم

بـدون   ورزشـی،  تربیتـی، تفریحـی و   تعلیمی و سیاسی، فرهنگی،

مشارکت  دربارهام فقره پنجم  چنین در ماده سی هم دارند. تبعیض،

در خیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش این حق تضمین شـده  

با نیـت توانمنـد سـاختن    تدابیر مناسبی را ي عضو، ها دولت است.

هـاي   در فعالیـت  آنـان اشخاص داراي معلولیت در جهت مشارکت 

اتخـاذ   بـر مبنـاي برابـر بـا دیگـران،     تفریحی، فراغتی و ورزشی، 

  21».نمایند می

  

اشخاص داراي معلولیت وحق صحت:

درصدي تعداد

42,8 378 کیلومتر 2 -1

31,9 282 کیلومتر 3-5

24,3 215 کیلومتر 5بیشتر از 
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  قانون حقوق و امتیازت اشخاص داراي معلولیت -
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0,7 6 نا معلوم

0,2 2 جواب بی

100,0 883 مجموع

  24شماره  جدول

  

ها از منازل مسکونی اشخاص داراي معلولیت  فاصله کلینک درباره

بتوانند از حق صحت خـود برخـوردار    ها آنثیرات زیادي دارد تا أت

هاي باال دیـدیم کـه بیتشـرین     طور که در جدول زیرا همان ؛شوند

فاصـله مکتـب از    ندلیـل دور بـود   داراي معلولیـت بـه  اشخاص 

جا هم تعداد  در این .اند از حق تحصیل محروم شده ،شان هاي خانه

کلینک از منزل شان یک الی دو کیلومتر فاصـله   اند گفتهتن  378

بیشـتر از  را شـان   دیگرشان فاصله کلینک از منزل تن 215دارد و 

یک شخص داراي معلولیت که رسیدن براي  اند گفتهپنج کیلومتر 

 کند و یا هم نابیناسـت،  که از ویلچیر یا اندام مصنوعی استفاده می

هـا و اهـالی زمینـه دسترسـی      باید خـانواده  و ،خیلی مشکل است

 زیـرا  ؛ هـا را مسـاعد سـازند    اشخاص داراي معلولیت بـه کلینـک  

ناممکن است که دولت در یک یا دو کیلـومتري هرقریـه کلینـک    

  کند.سیس أصحی ت
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  در زمان تداوي دچار کدام مشکالت شده اید؟

درصدي تعداد نوع مشکل

35,7 315 عدم امکانات طبی

34,5 305 نداشتن پول

3,2 28 نداشتن پاي

7,0 62 وغیره

19,6 173 جواب بی

100,0 883 مجموع

  25جدول شماره 

  

عــدم  دربــارهمشــکالت دیگــري کــه اشــخاص داراي معلولیــت 

 305 .نداشتن پـول اسـت   ،اند دهکرحق صحت بیان از برخورداري 

از  انـد  نتوانسـته که به دلیل نداشتن پـول   اند کردهاذعان  ها آننفر 

نفـر عـدم امکانـات طبـی      315حق صحت خود برخوردار شوند و 

مثـل   ؛انـد  کـرده دیگر عنـوان   یها را مشکل مراکز صحی و کلینک

نتوانسـته   داشـتن پـا،  نفر بنا بـه ن  28و  غیره، نبودن اودیه الزم و

و ایـن  شان را رفع سازند  مشکل صحی واست که به کلینک رفته 

ن است که هنوزهم در جامعـه هسـتند اشخاصـی    آموضوع بیانگر 
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هـاي مصـنوعی برخـوردار     از انـدام  اند نتوانستهکه  یداري معلولیت

از  )براي اطفـال  مخصوصاً(هاي مصنوعی  شوند، در حالی که اندام

چـون در مرحلـه رشـد     هـا  آنزیرا  اهمیت بسزایی برخور دار است

شـان را   هاي مصنوعی اندام ،باید هرشش ماه یا یک سالو هستند 

این در حالی است که تعدادي از اشـخاص   .دست بیاورنده ب جدیداً

از ایـن وسـیله    و کننـد  میداراي معلولیت در قرا و قصبات زندگی 

 مـاده پنجـاه و   درمین حق صحت براي همـه  أت درباره اند. محروم

عـالج   دولت وسایل وقایه و«مده است: آدوم قانون اساسی چنین 

امراض وتسهیالت صحی رایگان را براي همه اتباع کشور مطابق 

یکـم   ن در ماده بیسـت و یچن هم 22»نماید. مین میأاحکام قانون ت

ه مـد آ 1قانون حقوق و امتیازات اشـخاص داراي معلولیـت فقـره    

وزارت صحت عامه، به منظـور دسترسـی معلـول بـه     « است که :

 ذهنـی و  بازتوانی جسمی، حسـی،  تداوي و هرنوع خدمات صحی،

  23»رانی، تدابیر الزم را اتخاذ می نماید.

 ماده دوازدهم، و پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده بیست و در

حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی      المللی بینبند اول میثاق 
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  قانون اساسی  -

23
  قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلولیت  -
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در این زمینـه بحـث شـده     ها دولتحق صحت و مسئولیت  درباره

عرضـه   موانع اشخاص داراي معلولیت در مشکالت و دربارهاست.

  خوانیم: خدمات صحی در  سروي ملی معلولیت چنین می

دسترسیراه درموانعدرباره  اشخاص داراي معلولیتازهنگامیکه

 در کـه گفتنـد شـان %37,2،شـد پرسـیده صـحی خـدمات به

در  انـد  نشـده مواجـه مشـکل ا بـ صحیهاي مراقبته بدسترسی

ـ   مواجـه عـدم  ازغیرمعلـول اشـخاص %47کـه  حـالی  ا شـدن ب

. رود مـی توقـع کـه اسـت نتیجـه یکاین. دندکریادمشکالت

تنهـا کـه طبیمغلقهاي عملیهبهمعلولاشخاصداردامکان

 خص دربـاأل باشـد،  مـی آنتـأمین بهقادرطبیورزیدةپرسونل

24.باشندداشتهنیاز،ییروستامناطق

اشـخاص ،اسـت گردیـده ارشزگـ کهیمشکالت سایرمیان در

 یـا فـیس پرداخـت بـراي پـولی مشکالتبااولقدم درمعلول

تعقیـب به )%25,1( اند مواجهنقل وحمل و جات ادویهخریداري

مشکلا بازآنبعدو) %20(ونقلحملوسایلنبودمشکلا بآن

مشـکالت بـا غیرمعلولاشخاص .اندمواجه) %4,0( ادویهنبود 

) %4,2( ادویـه نبود و) %19( پولنداشتن) %21,1( ترانسپورتی
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NDSAسروي ملی معلولیت دفتر هندیکپ انتر نشنل  -
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کمدسترسیامکانکهگفتتوان میرفته، هم روي . اند مواجه

بـاقی خـود حاله بنقل وحمل وپولاساسیمشکالت وبوده

  . است مانده

خدمات،ه بدسترسی دربهبودآمدنصورت درکهرود میتوقع

بـه  بخشـیدن  تحـرك  وآمـوزش جهـت  درالزماقـدامات  اگـر 

وجوده بخدماتعرضهجديمشکالت،نگیردصورتکارمندان

  .آمدخواهد

 نبـود ن است کـه  آ دریافتن اتو آنچه از نتیجه این دو تحقیق می

 امکانات طبی الزم، نداشتن پول و ترانسپورت الزم براي حمـل و 

از اینکه اشخاص داراي معلولیت نیازمند  نقل حایز اهمیت است و

  بیشتري کند.باید دولت در زمینه توجه  ،اند هاي ویژه مراقبت

  

هایی بـراي اشـخاص داراي معلولیـت در     چه سهولت

  ها موجود است: ها و کلینک شفاخانه

يدرصد تعداد لچر و یآیا کلینیک/ شفاخانه محل رمپ، و

غیره تسهیالت دارد؟

45,9 405 خیر

53,3 471 بلی
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0,8 7 جواب بی

100,0 883 مجموع

  26شماره  جدول
  

تــن از  471تعــداد  ،هــاي رمــپ و ویلچیــر   ســهولت دربــاره

شان  هاي مورد استفاده شفاخانه و کلینک اند گفتهکنندگان  مصاحبه

دسترسی  و )که این بسیار خوب است(داراي رمپ و ویلچیر است 

 405ولـی   .کنـد  اشخاص داراي معلولیت و مریضان را ضمانت می

هـا و   رمـپ و ویلچیـر در کلینـک    نبـود کننده دیگر از  نفر مصاحبه

که این موضوع نیازمند پیگـري  ( اند گفتهشان  هاي منطقه شفاخانه

و حـق   )دکنـ ف توجـه  جدي اسـت و بایـد دولـت در زمینـه عطـ     

ر بـراي  چـ دسترسی به اماکن عامه را با اعمـار رمـپ و تهیـه ویل   

  کند.اشخاص داراي معلولیت و سایر مریضان را حمایت 
  

  دهی دارید؟ يأآیا کارت ر

اشـخاص داراي   تـرین حـق بـراي همـه مخصوصـاً      یکی از عمده

قـانون اساسـی    33حق سیاسی است و این حق در ماده  معلولیت،

دهـی و   يأافغانستان صراحت دارد که تمام اتباع افغانستان حـق ر 

  .شدن دارند حق انتخاب
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يدرصد تعداد آیا کارت راي دهی دارید؟

82,2 724 بلی

17,9 158 خیر

0,1 1 جواب بی

100,0 883 مجموع

  27شماره  جدول

  

 دهی رأيشونده از داشتن کارت  تن از اشخاص مصاحبه 724تعداد 

 دهـد  مـی را تشـکیل   ها کننده مصاحبه درصد 82,0که  اند دادهخبر 

 انـد  گفتـه  ،دهند میرا تشکیل  درصد 17,9تن که  158ولی تعداد 

نفر  13نفر طفل، 70نگرفته اند که اینها شامل  دهی رأيکه کارت 

اند  نفر که خودشان نخواسته 18و  اند بودهکه داراي معلولیت شدید 

 انـد  نتوانسـته ها  دلیل مهاجرته نفر ب 7 این حق استفاده کنند و از

اند که  کسانیاز عده  نآ نهمآولی با  ،دریافت کنند دهی رأيکارت 

ولی روي هم رفته تعداد اشخاص داراي معلولیت  .اند داشتهتذکره ن
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قابل توجه اسـت و چنانچـه    مثبت و ،اند گرفته دهی رأيکه کارت 

در بـاال مطالعـه   در بخش داشتن تذکره و عدم داشتن تذکره هـم  

را تشـکیل   هـا  کننـده  مصـاحبه  درصـد  90,6نفر کـه   800 ،کردیم

نفر تذکره نداشتند و  67صرف  ند وا داراي تذکره تابعیت ،دادند می

  اندکی هم جواب نداده بودند.

سـوم قـانون اساسـی     حق سیاسی (انتخابات) مـاده سـی و   درباره

اتباع افغانستان حـق انتخـاب کـردن و    « افغانستان صراحت دارد:

چنـین مـاده چهـارم قـانون      هـم   ».باشند میانتخاب شدن را دارا 

از  المللـی  بـین ی در این مورد صراحت دارد. در اسناد احزاب سیاس

اعالمیه جهـانی حقـوق بشـر، مـاده اول      میک جمله ماده بیست و

 وفرهنگی و ماده بیسـت   اجتماعی و کنوانسیون حقوق اقتصادي،

   دوم کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در این زمینه صراحت دارد.
  

  اید؟ کدام مشکل مواجه شده اي دادن بأآیا براي ر

يدرصد تعداد آیا براي راي دادن به کدام مشکل 

اید؟ مواجه شده

3,3 29 بلی
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83,2 753 خیر

13,5 119 جواب بی

100,0 883 مجموع

  28شماره  جدول

  

اید  رو شدهه دادن به کدام مشکالت روب يأاینکه ایا در روز ر درباره

چنین پاسخ  ها کننده مصاحبه اید چه نوع مشکالت بوده، و اگر شده

 29اند و صرف  مشکلی مواجه نشده اکه ب اند گفتهنفر  735 :اند داده

قابـل   غیـر شان هـم   اند و مشکالت دچار مشکل شده اند گفتهنفر 

 دسترس بودن اماکن براي اشخاص داراي معلولیت، نابینـا بـودن،  

غیـره را   بیروبار و ندادن اولویت براي اشـخاص داراي معلولیـت و  

  اند. نام برده

از اشخاص داراي معلولیت سوال شد که آیـا خـود را بـراي کـدام     

خود  که نه، اند گفتهتن  799در پاسخ  اند؟ دهکر نامزدغیره  شورا و

 نامزدکه خود را  اند گفتهنفر  29ده اند و نکر نامزده کدام شورا را ب

بـا  اینکـه آیـا کسـی     دربارهو  اند دادهنفر هم پاسخ ن 64اند و  دهکر

نفـر   17 شدن شما مخالفت کرده اسـت یـا خیـر؟ در پاسـخ     نامزد
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کسی در نامزدشدن به شوراها مخالفت نکـرده   خیر، که نه اند گفته

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  3شماره عکس 

ـ باشـنده قر  ام. ساله 16 .من احمد است اسم زرگـران مرکـز    هی

ـ  راه بـروم  ستم توان میساله بودم و  )2( و انیبام اثـر   رکـه ب

ـ هـا و در جر  جنگ ـ   انی از خانـه در تنـور     یمگیفـرار و سراس

 میخانه هسـت  ياعضا تن 9سوخت،  میها افتادم و پاها و دست

رفتــه  رونیــب .میــدار ياقتصــاد يادیــو در خانــه مشــکالت ز

از  یحت .گفتند یبه من لنگ م .شدم یشرم م ادیز ؛ستمتوان مین
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 نکهیتا ا .رفتم ینم یمحفل و عروس چیبودم و در ه زاریخود ب

 قیــکارمنــدان بخــش مشــوره همتــا از طر شیچنــد وقــت پــ

ـ   هیهمسا  .بـاخبر شـدند   ،خوانـد  یام که خود در آلسو درس م

به او قطع است  آلسو سییر پاهاي .آمدند با من جلسه گرفتند

بعـد از صـحبت بـا او     .من آمد او را مثل خود فکر کـردم  دنید

ـ مرکز آلسـو ب به عالقمند شدم که   گـر یچـون در خانـه د   ؛میای

خانـه   اتیضرور يرا برا یکیکه  میدو خر دار میامکانات ندار

ـ   يرا برا يگریو د میماند ـ گ یرفتن به مرکز کـار م قبـل از   .رمی

خانه سهم  يحاال در کارهااما گرفتم  یدر کار خانه سهم نم نیا

ـ   يا عقده گریآورم، د یآب م ؛رمیگ یم حـاال   ؛کـنم  یبرخـورد نم

ـ تماشـا  فوتبال را  يباز .روم یهرجا م  .کـنم، تـرس نـدارم    یم

ـ بـا   نیقبل از ا .گرفتم هیام را از همسا چگس مورد استفاده  کی

ـ در بام .رفتم پشـتم کـوب شـده بـود     یراه م چگس مرکـز   انی

مرکـز   کی جادیا .بسازد يپا میکه برا ستین يدیارتوپ دماتخ

  .خواهم داکتر شوم یم ندهیدر آ .ضرورت است يدیارتوپ
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  مشکالت اشخاص داراي معلولیت در خانه و اجتماع:

درصدي تعداد آیا کـدام مشـکل در خانـه/ اجتمـاع     

بخاطر معلولیت تان دارید؟

31,1 275 بلی

68,5 605 خیر

0,3 3 جواب بی

100,0 883 مجموع

  29شماره  جدول

  

مشکالت اشخاص داراي معلولیـت در   دربارهکه  شود میمشاهده 

 مثبـت نفـر جـواب    275نفر جـواب منفـی و    605 ،خانه و اجتماع

که ایـن موضـوع بسـیار خـوب      اند دادهنفر هم پاسخ ن 3و  اند داده

در گـزارش تحقیقـی کـه     2008کمیسیون در سـال   است و قبالً

امـا   ؛ري بـوده اسـت  گـ داد که وضـعیت طـور دی   داشت نشان می

 شـوند،  یی که در محیط خانواده و جامعه دچار مشکالت مـی ها آن

پاسـخ چنـین ابـراز     در ها کننده مصاحبهند؟ یها این مشکالت کدام

  اند: دهکر
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 اعتنـایی،  توجهی و بی بی تن 116 تحقیر و توهین، ،تن 147تعداد 

نفـر ممانعـت در مجـامع     4 نفر لت و کوب توسط مردم محـل،  3

شدن از رفتن به خانه دوستان را از جملـه   نفر هم منع 2عمومی و 

بـه  چنـین   هـم  اند. مشکالت خود در سطح خانواده و جامعه دانسته

جواب  ،ها کننده مصاحبهاز  تن 709هاي فرهنگی  شرکت در مراسم

و  اند دادههم جواب ن تن 3و  اند دادهجواب منفی  تن 171و  مثبت

هـاي فرهنگـی  قـرار     شان را در مراسم دلیل عدم شرکت تن 171

بـه دلیـل    بـودن امـاکن،   قابل دسـترس غیر: اند کرده فهرستذیل 

معلولیت شدید، شرم خانواده از مردم و مخالفت خانواده را عنـوان  

  .اند کرده

عیت اشخاص داراي معلولیت و بررسی وض«نام ه که ب یدر تحقیق

در کمیسـیون انجـام    قبالً »در در خانواده و جامعه ها آنمشکالت 

ایـن   ، و در وب سایت کمیسیون قابل دریافت اسـت نیـز  بود یافته 

مده است که مشکالت اشـخاص داراي معلولیـت   آموضوع مشرح 

پـاره   وکوب، زدن بـا چـوب و سـنگ،    لت :اند از در خانواده عبارت

اعتنایی،  بی توجهی و بی ها و تخریب اشیاي شخصی، لباسکردن 

منع از رفتن در خانه دوستان  طعنه زدن، توهین کردن و سرزنش،

تحقیـق) و  همان  29و  28ها (صفحه  و منع از شرکت در مهمانی



74  1393وضعیت حقوق اشخاص داراي معلولیت در افغانستان 

انـد:   را در محیط اجتماعی قرار ذیل برشـمرده  ها آنهم مشکالت 

ا بـه طـرف شـخص    سنگ، پرتاب اشی لت وکوب، زدن با چوب و

 31جا (صـفحه   هاي بی ترحم طعنه دادن، معلول، توهین و تحقیر،

  .همان تحقیق)

  :حق مسکن اشخاص داراي معلولیت

آیا خانه دارید؟

71,6 632 بلی                     

27,0 238 خیر  

1,5 13 جواب بی  

100,0 883 مجموع  

  30شماره  جدول

  

جـواب مثبـت    تـن  623یا خانه دارید؟  تعـداد  آدر پاسخ به اینکه 

نفر  13نداشتن خانه است و  شان، دیگر جواب تن 238ولی  اند داده

  .اند دادههم پاسخ ن

کـه در خانـه    اند دادهجواب  نانی که خانه از خود ندارند،آن یچن هم

شـان بودوبـاش    ز اقارب نزدیکهاي کرایی، گروي یا منزل یکی ا
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گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در این موضوع در . دارند

  :بینیم می آن رامده است که در این نمودار آ نیز 1393سال 

هـاي   % مـردم در خانـه  76,80 ،شـود  میآنچه در این نمودار دیده 

ــدگی   ــی زن ــیمیراث ــد م ــا آن% 13,00و  کنن ــه ه ــاي  در خان ه

سـر  هـاي کرایـی و گـروي بـه      % در خانـه 4,70شـده و   خریداري

کـه اشـخاص داراي    رسـیم  مـی به ایـن نتیجـه    براینبرند. بنا می

منظورشان همـان   اند داراي خانه اند گفتهیی که ها آنمعلولیت نیز 

شان به ایشان به ارث رسـیده   هاي میراثی است که از والدین خانه

  است.
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نیز از حقوق بشري بـراي همـه از جملـه اشـخاص     مالکیت، حق 

یک حـق کامـل مطلـق    مالکیت داراي معلولیت بوده هرچند حق 

 مـده اسـت:  آنیست. در قانون اساسی افغانسـتان در مـاده چهلـم    

 ملکیت از تعرض مصون است و هیچ شخصی از کسب ملکیت و«

 25»مگـر در حـدود اجکـام قـانون.     ،شـود  مـی ن منع نآتصرف در 

هم این حق در اعالمیه جهانی حقو ق بشر مـاده هفـد   ن ازیچن هم

  مده است: آ

جمعی حق مالکیت دارد. انفرداي یا دسته طور بههرشخص  -1

بدون مجوز قانونی از مالکیـت محـروم    توان میهیچکس را ن -2

    26کرد.

اي که در اینجا قابل دقت است که این است که تعداد زیادي  نکته

تشــکیل خــانواده و  از ازدواج و از اشــخاص داراي معلولیــت بعــد

اي دیگر نیز که در  اند و عده داشتن یک سرپناه دچار معلولیت شده

هـم خـود را داراي خانـه معرفـی      ؛کنند میدر خانواده پدر زندگی 

از ایـن   .نام خود کدام خانـه ندارنـد  ه ب ها آندر حالی که  .کنند می

عده زیادي از اشخاص داراي معلولیـت   ،برعکس ،لحاظ باید گفت

                                               
25

  قانون اساسی افغانستان -

26
  اعالمیه جهانی حقوق بشر -
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نـد و دولـت هـم در قـانون حقـوق و      ا از نداشتن سـرپناه در رنـج  

 دربـاره امتیازات اشخاص داراي معلولیت در ماده بیست و چهـارم  

هاي رهایشی یک حق جداگانـه   اختصاص نمرات زمین و آپارتمان

  براي اشخاص داراي معلولیت در نظر گرفته است.



  

  

  

  گیري: نتیجه

همانـا وضـعیت نامناسـب     ،توان دریافت آنچه به عنوان نتیجه می

شـان تـا هنـوز      زندگی اشخاص داراي معلولیت اسـت کـه بعضـی   

در حـالی کـه داشـتن تـذکره یـک       .انـد  دهنکـر تذکره تابعیت اخذ 

دسترسی  ،نآضرورت اساسی براي همه شهروندان است و بدون 

 به آموزش، استفاده از حق سیاسی، سفر به خارج کشور، اشتغال و

یعنـی داشـتن هویـت     ؛داشتن تذکره و دشو دچار مشکل میغیره 

  .گردد میکامل و تضمین حقوق بشري اشخاص را باعث 

حق آمـوزش   حق صحت، حق اشتغال، تربیه، موضوع حق تعلیم و

 ،اراي معلولیـت شخاص دحق سیاسی و سایر حقوق ا حرفه، فن و

امـا  ؛ ن شـده اسـت  یهرچند در قوانین و استندردهاي جهانی تضم

زیـادي از اشـخاص داراي     رعایت نگردیده و عـده  سفانه عمالًأمت

شان  مختلف از حقوق مسلم هاي معلولیتدلیل داشتن ه معلولیت ب

بـراي تضـمین    مثالً اند، بیشترياند که نیازمند توجه  محروم مانده

مندي کامل به حق تعلیم وحـق صـحت بایـد امـاکن عامـه       بهره



 79 1393وضعیت حقوق اشخاص داراي معلولیت در افغانستان 

 زمین و هـوایی  نسپورت شهريادسترس باشد و ترقابل  شان براي

قابـل دسـترس    جمله اشـخاص داراي معلولیـت  از  باید براي همه

 تربیه نیز باید همگانی و قابل دسترس باشـد  باشد و زمینه تعلیم و

شهرسـازي یـک   و در زمینه دسترسی فزیکی وزارت محترم امـور  

ده کـر  و امـاکن عامـه را ایجـاد    هـا  ساختمانطراحی  دربارهمقرره 

ربط مـد نظـر    ي ذينهادهاسفانه تطبیق آن از طرف أمت ؛ امااست

  . شود میگرفته ن

 عـده اشـخاص داراي معلولیـت واجـد     دولت هنوز قادر به ثبت آن

از  يشرایط بـراي دریافـت حقـوق ماهانـه نشـده اسـت و تعـداد       

بـه صـورت مـنظم حقـوق      ،اند توسط دولت ثبت شدهه کیی ها آن

دارنـد و از توزیـع ناعادالتـه     را دریافت نمـی  شان ماهانه یا ساالنه

نـرخ سـطح اشـتغال     هاي حقوق معلولیـت شـکایت دارنـد،    کارت

تـر از سـطح    ینیهاي دولتی پـا  اشخاص داراي معلولیت در ارگان

معلولیـت  شده در قانون حقـوق و امتیـازات اشـخاص داراي     ینیتع

  است.



 :پیشنهادات

دولت افغانستان باید زمینه تنفیذ قانون حقوق و امتیازات اشخاص 

داراي معلولیت را مساعد سازد.

دولت افغانستان باید مفاد کنوانسیون حقـوق اشـخاص داراي    -1

معلولیت را مـدنظر گرفتـه و در زمینـه تهیـه گـزارش از تطبیـق       

کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت اقـدامات مقتضـی بـه    

عمل آورد.

وزارت محترم معارف موضوع تعلیم اطفـال داراي معلولیـت را    -2

هـاي   مد نظر گرفته و با ایجاد مکاتب اختصاصی، و ایجاد سهولت

الزم در مکاتب عام زمینه تعلیم وتربیه اطفـال داراي معلولیـت را   

اختصاصی پوهنتون تعلیم  دانشکدهن افارغزمینه اسخدام  فراهم و

زمینـه   هـا  آنتربیه استاد ربانی را فراهم سـاخته و بـا اسـتخدام     و

تعلیم و تربیه اطفال نابینا و ناشنوا را در تمـام والیـات افغانسـتان    

کند.فراهم 

بایـد   اشخاص داراي معلولیتوزارت کار امور اجتماعی شهدا و -3

مختلـف   هـاي  بنـدي  دسـته بـراي  زمینه آموزش فنی و حرفوي را 
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بـدون   زندگی باکرامت و اشخاص داراي معلولیت در نظر گرفته و

مهیا سازد. شان برايتبعیض را 

دولت باید حقوق سیاسی اشخاص داراي معلولیـت را محتـرم    -4

هم ســازند تــا در  افــر شــان بــرايهــاي الزم را  شــمرده  و زمینــه

انتخاباتی سهم فعال و شایسـته  ي نهادهاانتخابات شوراها و سایر 

داشته باشند.

براساس قانون حقوق و امتیـازات اشـخاص، اشـخاص داراي     -5

معلولیت غیرجنگی از امتیاز مادي برخوردار نیستند در حالیکـه بـه   

موجب کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیـت هـیچ تفـاوتی    

ساسی میان اشخاص داراي معلولیت نبوده و تبعیض نیز در قانون ا

که این تعارض  شود میپیشنهاد  براینبنا .منع قرار داده شده است

را با تعدیل قانون حقوق و امتیـازات اشـخاص داراي معلولیـت در    

پرتو قانون اساسی و کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت در 

میز تعدیل گردد.آ نظر گرفته و این قاعده تبعیض

سیاسی جهت حمایت از حقوق  دولت افغانستان با تقویت اراده -6

هاي شغلی مناسب کـار   فرصت ها و اشخاص داراي معلولیت زمینه

یابی و آموزش را براي اشخاص داراي معلولیت فراهم سازد.
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ــهولت    -7 ــاد س ــایدي و ایج ــق سبس ــد از طری ــت بای ــاي  دول ه

د تـا زمینـه کـار را    کنـ خصوصی را تشویق  بخش اري،ذگ سرمایه

ت مساعد سازند.براي اشخاص داراي معلولی
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