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بررسی تطبیقی مفهوم و مبانی معلولیت در قوانین افغانستان و  
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 

 پوهنمل داکرت ذاکرحسین رضایی 
 چکیده 

معلولیت حاشیه  دارای  افراد هر نشین افراد  تغییرات  جامعه  ترین  معلولیت  دارای  افراد  اند. کنوانسیون حقوق 
اصل را   گیری را به نفع افراد دارای معلولیت در متام جهان آورد. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت چشم 

ر فرد دارای معلولیت بر اساس اصول مساوی با دیگر ابنای برش قرار داده است. قانون  بر مشارکت کامل و مؤث 
اعالمیه حقوق    مطابق قانون اساسی و   53حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان با پیروی از اصل  

املللی  د.کنوانسیون بین ان گذاشته افراد دارای معلولیت، اصل را بر رفع نیازهای یک زندگی عادی این افراد  
مادرزادی حامیت کرده است. قانون حقوق حقوق افراد دارای معلولیت از افراد دارای معلولیت مادرزادی و غیر 

مادرزادی گذاشته و  و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان اصل را بر حامیت از افرادی دارای معلولیت غیر 
 افراد دارای معلولیت مادرزادی حامیت کرده است.    گونه ضمنی از حقوق و امتیازات به 

املللی حقوق افراد دارای نگاهی سنتی است. کنوانسیون بین نگاه حقوق افغانستان درباره پدیده معلولیت  
سازی متعارف در برابر ضعف و نیازهای مربوط  همسان معلولیت مدل اجتامعی را پذیرفته و در منت آن الزام برای  

  صورت گرفته است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مبتنی بر کرامت ذاتی انسان و برابری به معلولیت 
کند  فرد دارای  معلولیت با ابنای برش تدوین شده است. مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیان می 

زمنداند و تبعیض در مورد هر انسان هایی خاص نیا اند؛ به همین دلیل به حامیت و مراقبت متفاوت که این افراد  
 اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی او است.   بر 

 معلولیت، فرد دارای معلولیت، مدل طبی، مدل اجتامعی، کرامت ذاتی و برابری ابنای برش.    واژگان: کلید 
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 مقدمه 
آسیب  معرض  همواره در  معلولیت  دارای  این افراد  از  امروزه شامر زیادی  به   افراد   اند.  ویژه  در رسارس جهان، 

برند. به عبارت دیگر، در  شان رنج می توجهی، انکار کرامت و هویت برشی افغانستان، از رسکوب، تحقیر، بی 
شان همواره در ردیف آِخر قرار دارند.  از نظر احرتام به حقوق انسانی افغانستان، این افراد    ویژه برخی کشورها، به 

تواند شغلی اتخاذ  اند و حق زندگی دارد، می مانند دیگر ابنای برش، انسان ارای معلولیت نیز  افراد د   در حالی که 
کند، زندگی مستقلی داشته باشند و از حقوق و امتیازات مساوی، کامل و مؤثر هامنند سائر شهروندان برخوردار  

دارای معلولیت امری الزم و رضوری دادن به مفهوم، مدل و مبانی حقوق افراد  شود. بنابراین، پرداخنت و اهمیت 
 است.  

املللی در برابر تاریخ طوالنی تبعیض،  کنوانسیون حقوق افراد داری معلولیت یک واکنش از طرف کمیته بین 
حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف حامیت از حقوق و عزت افراد دارای معلولیت در   گرفنت مامنعت و نادیده 

میالدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این کنوانسیون از نظر    2006دسامرب سال    ۱3
یون  یکم است. به عبارت دیگر، کنوانس و ترین کنوانسیون حقوق برش در قرن بیست تاریخی نخستین و رسیع 

های  آوردن نیازها و نگرانی منظور بر حقوق افراد دارای معلولیت نقطه عطف بزرگی در تاریخ متدن انسانی به 
مدارانه« تلقی  محورانه« به رویکرد »حق افراد دارای معلولیت در چهارچوب حقوق برش و در گذار از نگاه »ترحم 

در رس تارس جهان موجب طرح مسئله معلولیت به  میلیون افراد دارای معلولیت    650شود. امروز بیش از  می 
کنند و  عنوان موضوع جهانی شده است. در هر کشور افراد دارای معلولیت اغلب در حواشی جامعه زندگی می 

اند. برای بیشرت افراد دارای معلولیت در رس تارس جهان امکانات از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم 
 (UN, 2007: 1)اطالعات، نسبتاً خارج از دسرتس آنان است.  عمومی، حمل و نقل و حتا  

، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را در  1قانون اساسی   53پارملان افغانستان با استفاده از اصل  
میالدی عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را   20۱2میالدی تصویب کرد و در سال  20۱0سال 

چنین برای رشکت در جامعه با با وجود این از یکطرف، امروزه درکشور افراد دارای معلولیت هم کسب کرد.  
نظام حقوقی افغانستان    که این ها در جامعه ادامه دارد. از طرف دیگر، با  رویند و تخطی از حقوق آن موانعی روبه 

قانون حقوق و امتیازات افراد دارای    و تصویب کرده است، اما   کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا 
  معلولیت کشور از لحاظ مفهوم، مدل و مبانی با مفاد کنوانسیون مزبور مطابقت ندارد. به این معنا که کنوانسیون 
اصل را بر مشارکت کامل و مؤثر فرد دارای معلولیت بر اساس اصل مساوی و عدم تبعیض با دیگر ابنای برش  

و امتیازات افراد دارای معلولیت اصل را بر رفع نیازهای یک زندگی عادی فرد دارای   نهاده است و قانون حقوق 
گونه ضمنی از افراد دارای معلولیت مادرزادی حامیت  طور، حقوق افغانستان به معلولیت گذاشته است. همین 

راد دارای  و پاسداری کرده است. این در حالی است که کنوانسیون هیچ نوع حقوق برشی جدید را برای اف 
 

گیری فعال آنان در  منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم . دولت به 1
رسپرست، معیوبین و معلولین  ساالن، زنان بی مناید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین منوده، برای کهن قانون، تدابیر الزم اتخاذ می   جامعه، مطابق به احکام 

 آورد.  بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل می و ایتام بی 
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مندی برابر حقوق برش  و تأمین بهره  گزاردن ها برای احرتام شناسد، بلکه الزامات دولت معلولیت به رسمیت منی 
کند. به عبارت دیگر، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  سازی می توسط افراد دارای معلولیت را شفاف 

حقوق برش است که شامل حقوق همگانی یا اجتامعی از   یافته واقع دارای تدوین و تنظیامت جدید و توسعه در 
شود. در نهایت زندگی  قبیل حق افزایش آگاهی، حامیت اجتامعی، کاهش فقر، تحقیق و پژوهش و پیرشفت می 

هاست که امروزه  های آن ها و سیاست انگاری دولت توجهی و سهل فقیرانه افراد دارای معلولیت در نتیجه بی 
افراد دارای معلولیت شده است. نگارنده باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق درصدد    سبب نادیده انگاشنت 

 های زیر است.  دادن به پرسش پاسخ 
دیدگاه    چه حد مفهوم معلولیت در حقوق افغانستان با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مطابقت دارد؟ تا  

دار  افراد  با  برخورد  در  افغانستان  مدل  نظام حقوقی  و  تئوری  یا  است  معلولیت  به  سنتی  نگاه  معلولیت،  ای 
پذیرفته  را  افراد دارای  اجتامعی  امتیازات  و  قانون حقوق  در  برش  ابنای  برابری  و  ذاتی  کرامت  اصل  آیا  اند؟ 

دادن دقیق، نگارنده مباحث خود را در  پاسخ برای    رو ازاین معلولیت به عنوان مبنای معلولیت لحاظ شده است؟  
ای تنظیم کرده است که در گفتار یکم، مفاهیم معلولیت و فرد دارای معلولیت را در حقوق  گونه تار به دو گف 

صورت مزجی مطابقت داده و در گفتار دوم، مبانی حقوقی به افغانستان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  
 بررسی کرده است.  رشح زیر  معلولیت را باتوجه به اصول کرامت ذاتی و برابری و عدم تبعیض، به  

 گفتار یکم: تبیین مفاهیم 
همواره  ابهام  معلولیت  دارای  افراد  و  معلولیت  تعریف  درباره  در    انگیز بر بحث ها  است.  متامدی  بوده  قرون 
هایی که سند کنوانسیون حقوق افراد  ترین دلیل از آن بیان شده است و حتی از اساسی   هایی متفاوت تعریف 

ها در مورد  ها و نگرانی آن موافقت نداشنت منایندگان دولت یت به تأخیر زیادی به تصویب رسید،  داری معلول 
  مصادیق معلولیت و نیازها و حقوق افراد دارای معلولیت متعدد و فراگیر   که این تأثیر گسرتده این تعریف بود. چه  

ن   رو ازاین است.   یازها و حقوق افراد دارای معلولیت  هریک از تعاریف به بخش خاصی از مصادیق معلولیت و 
 را برازنده تلقی کرده است.  پرداخته و آن 

را در حقوق افغانستان به رشح زیر املللی و سپس مفهوم آن در این گفتار نخست، معلولیت را در اسناد بین 
 کنیم.  بررسی می 

 املللی جزء یکم: تعریف معلولیت در اسناد بین 
افراد دارای معلولیت  بین ترین سند  اساسی  افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق  املللی اعالمیه حقوق 

نخست در قطعنامه شامره  است. چنان  سند  توسط مجمع عمومی    ۱۹75دسامرب سال   ۹مورخ    3447که 
مارچ    20به تصویب مجمع عمومی رسید و در    2006  دسامرب سال   ۱3سازمان ملل تصویب شد و سند دوم در  

درباره مفهوم  فرد  وارد عمل شد. این اسناد تعاریف زیر را    2008مه    3امضا شد و پس از تصویب در    2007سال 
 ارائه کرده است.  دارای معلولیت  
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 الف: تعریف فرد دارای معلولیت در اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت 
چنین تعریف کرده است: »فرد دارای معلولیت    اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت، فرد دارای معلولیت را   ۱ماده  

های جسمی یا ذهنی  گونه کامل و ناقص به علت نقص مادرزادی یا غیرمادرزادی در توانایی فردی که به یعنی هر 
عبارت »زندگی عادی« در این تعریف    قادر به رفع نیازهای یک زندگی عادی شخصی و یا اجتامعی نباشد.« 

یافته با آنچه در کشورهای جهان  به این معنا که زندگی عادی در کشورهای توسعه  رسد. ساز به نظر می مشکل 
سوم یا در حال توسعه وجود دارد، متفاوت است. بنابراین، افراد دارای معلولیت در کشورهای درحال توسعه  

آنان امیدواری  مند شوند، مورد تحقیر و خشونت قرار نگیرند. چرا که  اند که از حداقل حقوق بهره خواستار آن 
کردن فرزندان دارند.  شدن، تشکیل خانواده و بزرگ دار کردن یک شغل، خانه کمی برای رفنت به مدرسه، پیدا 

اما برعکس افراد دارای معلولیت در کشورهای پیرشفته خواستار فعالیت و حضور و مشارکت کامل و برابر در  
ام جوامع دارای معنای یکسانی نیست و بسته به  اند. لذا زندگی عادی در مت های اجتامعی و سیاسی حوزه 

 فرهنگ و موقعیت زمانی و مکانی متفاوت است. 
 ب: تعریف فرد دارای معلولیت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت   

ه  ترین موضوعاتی بودندکه توسط کمیته ویژ انگیز بر ها درباره تعریف معلولیت و افراد دارای معلولیت از بحث ابهام 
ها درباره به تأثیر  رسید و دلیل عمده آن  نگرانی منایندگان دولت شد و نهایتاً به تصویب منی به آن پرداخته می 

این اطمینان  کننده، مصمم بودند  دولتی رشکت های غیر گسرتده این تعریف بود. به این معنا که بیشرت سازمان 
دارای معلولیت به کار رود. برعکس شامر زیادی از    حاصل شود که مفاد این کنوانسیون در مورد متام افراد 

های  زیادی از گروه   ها را وادار به تالش برای پذیرش شامر های محلی آن ها نگران بودند که امکان دارد گروه دولت 
شوند. مانند افرادی که  صورت عرفی به عنوان افراد دارای معلولیت در جامعه شناخته منی ناتوان کنند که به 

کنوانسیون حقوق   ۱اند یا افرادی که مبتال به مرض ایدزاند. بنابراین، ماده  شان ی اختالل در دستگاه خون دارا 
افراد دارای معلولیت، فرد دارای معلولیت را چنین تعریف کرده است: »اصطالح افراد دارای معلولیت برای متامی  

هنی یا حسی بوده، در تعامل با موانع مختلف  مدت فیزیکی، ذ رود که دارای نقایص طوالنی اشخاصی به کار می 
بر اساس این   ممکن است از نظر مشارکت کامل و مؤثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.« 

شود یا به عبارت دیگر، افرادی را که دارای  مدت اطالق می تعریف، افراد دارای معلولیت به افراد دارای نقص دراز 
کند. اما  مندی از کنوانسیون محروم می از بهره ناشی از بیامری یا آسیب روانی است  مدت  اه ضعف یا آسیب کوت 

اند که  ها ملزم مدت حامیت نکند، بلکه دولت ها از افراد دارای معلولیت کوتاه این به این معنا نیست که دولت 
 مدت را نیز گسرتش دهند.  های کوتاه سطح حامیت از افراد دارای معلولیت 

 زء دوم: تعریف فرد دارای معلولیت در حقوق افغانستان ج 
کند:  قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در زمینه تعریف فرد دارای معلولیت مقرر می   2ماده    ۱بند  

»معلول شخصی است که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی یا توأم، به تشخیص کمیسیون صحی،  
های اجتامعی و اقتصادی را طوری از دست بدهد که موجب کاهش توامنندی او در عرصه سالمت و کارآیی خود  
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و معلول قسمی    1طور، حقوق افغانستان افراد دارای معلولیت را به دو دسته یعنی معلول کلی همین   گردد.« 
 بندی کرده است. دسته   2دایمی 
افغا چنان  توامنندی در حقوق  کاهش  یا  معلولیت  زمانی محقق می که مالحظه شد،  گام  نستان  در  شود که 

نخست، ناشی از ضایعه جسمی، ذهنی، حسی و روانی باشد و در گام دوم، کمیسیون صحی تثبیت معلولیت،  
های اجتامعی و اقتصادی باشد. در گام  آن را تأیید کرده باشد و در گام سوم، کاهش توامنندی او در عرصه 

منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازتوانی افراد  به قانون اساسی دولت  53چهارم، طبق ماده 
گیری فعال آنان در جامعه، ملزم به اتخاذ تدابیر الزم است. اما اشکاالتی که در این تعریف  و سهم   دارای معلولیت 

 :  بر حقوق افغانستان وارد است به رشح زیر است 
 یکم: حامیت از مدل پزشکی یا طبی  

قانون   53ماده  طرف از یک  که این نستان به پدیده معلولیت یک نگاه طبی یا پزشکی است. چه نگاه حقوق افغا 
ها در  گیری فعال آن منظور بازتوانی و سهم اساسی دولت را ملزم به تنظیم خدمات طبی، مساعدت مالی به 

به عبارت دیگر، طبق این ماده  ب جامعه کرده است.  تغییر جامعه و محیط  افراد دارای  ، دولت ملزم به  نفع  ه 
قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت نیز    2ماده    ۱در بند  معلولیت نیست. از طرف دیگر، در این تعریف  

های جسمی و روانی فرد دارای معلولیت مترکز شده است و از مشارکت کامل و مؤثر بر اساس  رصف به ویژگی 
ین، طبق این دیدگاه موضوع معلولیت یک محدودیت فردی  اصول مساوی در این تعریف خربی نیست. بنابرا 

شود و دولت ملزم به تغییر معلولیت است و الزام به تغییر جامعه و محیط به نفع افراد دارای معلولیت  تصور می 
بهره  و  کارایی  میزان  که  حالی  در  انسان ندارد.  ما  که  توانایی ای  و  اندام  از  می ها  خود  بر  های  افزون  بریم، 

طرفداران مدل اجتامعی    رو ازاین کنیم نیز وابسته است.  های شخصی ما به اجتامعی که در آن زندگی می ی ویژگ 
اند که مشکل اصلی فرد نیست، بلکه جامعه است که به علت ناهامهنگی رفتاری، محیطی و سازمانی  بر این باور 

نسیون حقوق افراد دارای معلولیت تأکید  کنوا  رو ازاین شود. سبب کنار زدن افراد دارای معلولیت از اجتامع می 
ها  نبودن انسان عادی بودن و  های عادی گرفنت شاخصه نظر بر مدل اجتامعی یا رفتار مساوی با همه بدون در 

پیشنهاد    رو ازاین نیازمند تالش مجدانه برای اصالح قوانینیم.  برابری  کرده است. بنابراین برای رسیدن به این  
و اصل مشارکت درکان امور تقنین کشور، در زمینه تعریف افراد دارای معلولیت تجدید نظر  ان شود که دست می 

سازی متعارف در برابر  الزام برای ایجاد همسان  که این . چه کامل و مؤثر بر اساس اصل برابری را در نظر گیرند 
نت کنوانسیون حقوق افراد  معیاری بسیار مهم برای تساوی اصولی در م ضعف و نیازهای مربوط به معلولیت،  

 به این کنوانسیون محلق شده است.    20۱2  شود و افغانستان نیز در سال دارای معلولیت تلقی می 
  

 

  2ماده    2فیصد تثبیت شده باشد. )بند   60ت معلولیت، باالتر از  . شخصی است که درجه معلولیت یا کاهش توامنندی وی از طرف کمیسیون صحی تثبی 1
   قانون حقوق و امتیازات معلولین( 

فیصد تثبیت شده   60الی  30. شخصی است که درجه معلولیت یا کاهش توامنندی وی از طرف کمیسیون صحی تثبیت معلولیت، حسسب احوال از 2
 ولین( قانون حقوق و امتیازات معل   2ماده    3باشد. )بند 
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 دوم: پیروی از اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت  
املللی حقوق افراد  از کنوانسیون بین   که این قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان پیش از  

داری معلولیت پیروی کند، از اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت متأثر شده است. به این معنا که محتوای افراد  
اعالمیه حقوق    ۱افراد دارای معلولیت افغانستان و ماده  قانون حقوق و امتیازات    2ماده    ۱دارای معلولیت در بند  

کند.  افراد دارای معلولیت یکی است و هردو سند در مورد تعریف افراد دارای معلولیت مفهومی واحد را افاده می 
بنابراین، اشکاالتی که در تعریف اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت وارد است، بر تعریف یادشده در قانون  

در هردو تعریف تأکید بر رفع    که این ق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان نیز صادق است. چه  حقو 
اند.  نیازهای زندگی عادی صورت گرفته است. در حالی که نیازهای زندگی عادی در کشورهای مختلف، متفاوت 

، تعریف یادشده در  ح این اشکاالت شود که برای اصال اندرکاران قوانین کشور پیشنهاد می برای دست   رو ازاین 
طرف، آنچه برای افراد دارای معلولیت  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  را لحاظ کنند. زیرا از یک   ۱ماده  

دارای اهمیت است، تنها رفع نیازهای عادی نیست، بلکه آنان خواستار فعالیت و حضور و مشارکت کامل و برابر  
مدت  کند که از افراد دارای معلولیت کوتاه اند. از طرف دیگر، دولت را ملزم می سیاسی های اجتامعی و  در حوزه 

 دسته افراد دارای معلولیت را نیز گسرتش دهند.  نیز حامیت کند و سطح حامیت از این 
 مادرزادی سوم: اصل قرار دادن بر حامیت از افراد دارای معلولیت غیر 

کند که: »اشخاص ذیل از حقوق و  رصاحت بیان می قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به   7ماده  
الله و دفاع از استقالل و آزادی الء کلمة ت . شخصی که به خاطر اع ۱توانند:  امتیازات این قانون مستفید شده می 

دهه  های مسلحانه سه ها و در گیری جنگ . شخصی که در جریان  2در دوران جهاد معلول گردیده باشد.    کشور 
خاطر دفاع از متامیت ارضی کشور و حراست از حاکمیت قانون، حین  ه  . شخصی که ب 3اخیر معلول شده باشد.  

باشد.   معلول شده  ارتباط وظیفه دولتی،  به  یا  بالفعل  و  4انجام خدمت  تروریستی  اعامل  اثر  که  . شخصی 
بنابراین،    « . فیفه و یا فیر سالح نیروهای دولتی معلول شده باشند خ ه و  های ثقیل دولتی از قبیل فیر سالح ضد 

  ها از آن قانون  این  و    اند مادرزادی قانون مزبور از جمله افراد دارای معلولیت غیر   7در ماده  افراد  این  متامی  
رم و هشتم این  عبارت دیگر، »معلول طبیعی یا مادرزادی به استنثای مواد چها ه . ب کند می حامیت و پاسداری 

بنابراین، افراد دارای معلولیت مادرزادی از حقوق و    1« . شوند ر حقوق و امتیازات آن مستفید می ی قانون از سا
غیر  معلولیت  دارای  افراد  به  نسبت  برخوردارند.  امتیازات کمرتی  ماده  ی  حال   در مادرزادی  کنوانسیون    ۱که 

های  به اصل تساوی و با نگرش پویا که از نظر زمان و در محیط املللی حقوق افراد دارای معلولیت با توجه بین 
برای متام  کن ، مقرر می تفاوت اجراشدنی است اقتصادی و اجتامعی م  افراد دارای معلولیت،  د که اصطالح 

  ی متفاوتو در تعامل با موانع   اند مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی رود که دارای نقایص طوالنی کار می ه  اشخاصی ب 
 اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.     از نظر مشارکت کامل و مؤثر بر   ممکن است 

 

 قانون حقوق و امتیازات معلولین.    ۱6. ماده  1
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 گفتار دوم: مبانی حقوقی معلولیت  
برای اثبات و توجیه وجود صحت،    مندی اندیش  است که هر   ی های های نظری و دیدگاه د بنیا   مبانی عبارت از 

اما منظور از مبانی حقوقی معلولیت،    ( ۱3۹7:67  )رضایی،   کند. درستی و لزوم آن موضوع یا قاعده ارائه می 
های اساسی  که در حامیت از حقوق برشی فرد داری معلولیت و آزادی   ی است امللل های ملی و بین سند متامی  

ترین مبانی حقوقی معلولیت کرامت ذاتی انسان و برابری افراد دارای  اسی ده است. بنابراین، اس ش ها تدوین  آن 
 یم.  کن می بررسی  ها را  آن   هرکدام ر ابنای برش است که در ذیل  ی معلولیت با سا 

 جزء یکم: کرامت انسان  
ان  اصطالح کرامت انسان، ارزش فطری یا شایستگی یک انسان است که با ماهیت انسانیت وجود یافته و به عنو 

مبنای فلسفی قانونی، متامی حقوق برش به رسمیت شناخته شده است. واژه ذاتی را مرتادف با واژه ماهوی و 
توجه به   ( با ۱۹:  ۱38۹)جانقربان،    برند. کار می ه  ب   ناپذیر تجزیه ناپذیر و  شدنی و تفکیک ا ن سلب   ی به معنای امر 

وجه و به هیچ   ست که انسان است دارا   رو ازآن انسان    این معنا مراد از کرامت ذاتی، ارزش و احرتامی است که یک 
است و در برخورداری از این ویژگی،   ناپذیر تجزیه و انفکاک و  ناپذیر سلب از او   درواقع از او سلب نخواهد شد و 

 ری ندارند. اث رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده، ناتوانی و معلولیت هیچ  
هایی که محدودیت حفظ شده و ارتقا یافته است املللی حقوق برش  ن تدوین استانداردهای بی  ا کرامت انسان ب 

منع    شود، هایی که منجر به نقض کرامت انسان می از انجام شیوه را  ها  یا آن   وضع کرده و   ها را بر اقدامات دولت 
است و    هر انسان دارای این کرامت   رو ازاین د.  کن می حامیت  کرامت انسان  از    حقوق برش   رو ازاین است.  کرده  

مبنای حقوق برش   مثابه کرامت ذاتی برش به که  چنان است.    ناشدنی و سلب   ناپذیر تجزیه  ، ذاتی   ی چنین کرامت 
کرامت شخص یا کرامت ذاتی انسان در متام اسنادی ذکر   عبارت دیگر، ه ب  (Victor: 2002: 109). است مطرح 

مثال، منشور سازمان    طور به   1. است   های اساسی برش تدوین شده شده است که در حامیت از حقوق و آزادی 
املللی حقوق املللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق بین 

 رهنگی، همگی کرامت ذاتی انسان را مورد توجه قرار داده است.   اقتصادی، اجتامعی و ف 
در    2ر اسناد حقوق برشیی کنوانسیون افراد دارای معلولیت با مبنا قرار دادن منشور سازمان ملل متحد و سا 

ه  همه اعضای خانواده برشی را ب   جداناشدنی د که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و کن موارد متعدد مقرر می 
، حامیت و آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته و هدف ماده اول کنوانسیون را ارتقا   د عنوان بنیا 

احرتام    ی های بنیادین و ارتقا مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق برش و آزادی تضمین بهره 
انسیون حقوق افراد دارای معلولیت، با تأکید بر نیاز  داند. به این معنا که مقدمه کنو می ها  به منزلت ذاتی آن 

 

. چرا که او با تأکید بر ارزش ذاتی دانند های فلسفی کانت می . برخی کاربرد اصطالح کرامت را در تدوین اسناد حقوق برشی بیشرت تحت تأثیر اندیشه 1
انسان نباید به عنوان ابزاری رصف برای اهداف دیگران یا حتی اهداف خود   رو انسان بر این باور بود که انسان تنها موجود دارای شخصیت است و از این 

ش و اعتباری است که هر موجود دیگری را در جهان به احرتام  چنان ارز نگریسته شود، بلکه باید خودش به عنوان غایت مورد ارزیابی قرار گیرد و دارای آن 
کند. نک: کانت، ایامنوئل، مابعد الطبیعه اخالق: مبانی ما بعدالطبیعی تعلیم فضیلت )فلسفه فضیلت(، مرتجم: صانعی، منوچهر  گزاردن به خود ملزم می 

 .۱28 ، ص ۱380بیدی، تهران، انتشارات نقش و نگار، سال  دره 
   ت الف، ب و ت مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. . نک: قسم 2
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د که  کن های اساسی، اذعان می افراد دارای معلولیت به تضمین برخورداری بدون تبعیض از متام حقوق و آزادی 
های خاص نیازمندند و تبعیض در مورد  ند و به همین دلیل به حامیت و مراقبت ا افراد دارای معلولیت متفاوت 

ست. متأسفانه قانون حقوق و امتیازات افراد دارای  ا   اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی او  ر هر انسان ب 
 ده است.  کر ن معلولیت از این مبنا ذکری  

نتیجه، کرامت ذاتی انسان، مبنای مهم در اعطای حقوق افراد دارای معلولیت تلقی شده و متامی اسناد   در 
به    سان برای همه ابنای برش را به رسمیت شناخته است. قوق برابر و یک حقوق برشی مبتنی بر کرامت ذاتی، ح 

بودن آدمی  ها به عنوان غایت بالذات رمال برای آن و ر افراد ن ی شناخنت حقوق برابر با سا رسمیت این معنا که به 
ایزی بر  ها بدون هرگونه مت بودن آن، حاکی از نوعی برابری بین انسان ناپذیر سلب است که ضمن ترصیح به  

شود و در گفتامن حقوق برش چنین کرامتی  بودن محقق می اساس ناتوانی و معلولیت است که به رصف انسان 
د. هرچند  شو سلب  ند و از جانب کسی داده نشده تا از آن جانب  ی خود دارا به و خود   طور طبیعی ه ها ب را انسان 

طرف،  یک   اما از   ، ده است کر ن رصاحت ذکر  این مبانی به   قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان از 
قانون اساسی دولت را ملزم به    24دوم ماده    بخش قانون اساسی است،    53که این قانون مبتنی بر ماده    رو ازآن 

توسط دولت    شده املللی پذیرفته که اسناد بین   رو ازآن طرف دیگر، اما    ده است. از کر حامیت از کرامت انسان  
  ، صورت سکوت قوانین داخلی   در   رو ازاین د،  شو افغانستان از جمله منابع تکمیلی حقوق افغانستان تلقی می 

 مند شد.    توان از مزایایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به نفع افراد دارای معلولیت بهره می 
 جزء دوم: برابری ابنای برش  

ها وجود های اجتامعی و سیاسی انسان های دور در تار و پود اندیشه از گذشته چه مفهوم و اصل برابری  اگر 
طور عمده از پایان قرون وسطی در اندیشه سیاسی اهمیتی بیشرت یافته و برجسته  ، اما این اصل به است   داشته 

نوئل کانت  با آثار دانشمندانی نظیر ژان ژاک روسو و ایام   ( سده هجدهم )   عرص روشنگری   شده است. این امر در 
ها از »موقعیت« و »نقش« افراد که ناشی از »طبقه  تدریج توجه اصلی انسان به اوج خود رسید. به این معنا که به 

و توجه اصلی به  یافت  شان بود تغییر  بودن« به موقعیت آنان که ناشی از »انسان   بود، و نقش اجتامعی« آنان  
به    درواقع رفت،  که از موقعیت و نقش کسی سخن می موقعیت انسانی جلب شد. یعنی تا آن زمان هنگامی  

به قدرت و امتیازات    درواقع نامیدند،  اگر او را ارباب یا رعیت می   ، مثال به گونه  د.  ش قدرت و امتیازات وی اشاره می 
های  عیت غلبه درجه و موق   ه دلیل داد. بنابراین، ب کردند که او را در موقعیتی نابرابر با دیگران قرار می وی اشاره می 

 یافت. گاه مفهوم حق، رضورت و مجال بروز منی اجتامعی، اقتصادی و سیاسی، مفهوم برابری و آن 
ظهور    سبب طور عمده  که به   ه است ها بود ظهور اندیشه برابری و اعتقاد به موقعیت مساوی برای همه انسان 

به معنای برابری »   یافنت اهمیت   رو ازاین مفهوم حق در افق سیاست، حقوق و اخالق شده است.   « در نهایت 
انتقال از »موقعیت   درواقع عبارت دیگر، حرکت از »موقعیت« به »برابری«  ه  اهمیت یافنت مفهوم حق بوده است. ب 

که در   برابر« به »موقعیت برابر« بوده و اصل برابری ناگزیر مفهوم نهاد حق را با خود به ارمغان آورده است. چرا نا 
برابر دانسنت  26  : ۱384راسخ،  )   یگزین »امتیاز« شده است. این فرایند »حق« جا  بنابراین، فلسفه اساسی   )

ین توضیح که اصل کرامت ذاتی  ا ا د. ب شو بودن ابنای برش منوط می ها به کرامت ذاتی یا اصل غایت انسان 
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  ، ان را منکر شود بودن انس اما اگر کسی کرامت ذاتی یا غایت   ، آورد ها را الزم می برابری ارزشی انسان   همزمان 
برابری    مورد   (  اما مشخصاً در 27  : ۱384راسخ،  د. ) شو تواند تبعیض ناموجه میان ابنای برش قائل  راحتی می به 

یک انسان دارای   که این برای  که مطابق ماده سوم الف کنوانسیون افراد دارای معلولیت،   گفت و معلولیت باید 
بتواند   به عنوان یک موجود مکرم  بریزد و آن معلولیت  را  وجود عنارص    ، را اجرا کند طرح یک زندگی مطلوب 

عنوان اصول اساسی و مهم در کنوانسیون حقوق افراد  ه  وابستگی شامل آزادی انتخاب ب نا استقالل فردی و  
ذیل را برای تحقق برابری فرد   گانه که برخی نویسندگان عنارص سه ی  حال در دارای معلولیت تلقی شده است. 

 ( 3۹  : ۱384راسخ،  اند: ) ر ابنای برش رضوری دانسته ی دارای معلولیت با سا 
 یکم: استقالل 

رساند و  باوری می کند و وی را به خود شدن روح فرد ناتوان آماده می وابستگی رشایط را برای شکوفا نا استقالل و  
ه  ( چ 2۱ : ۱3۹8یابد. )جانقربان، هایش ب حلی برای جربان ناتوانی هایش را بشناسد و راه تواند توانایی فرد می 

چار مستلزم توسل  نا تقریباً به  شدید آن  کردن ن افراد از استقالل یا محدود کرد ، »توجیه محروم آن   غیر  در  که این 
یم، فرد دارای معلولیت در حوزه استقالل با بین می جامعه    (  اما آنچه در 73۱:  ۱384)دانلی،    « . به نابرابری است 

به دو مشکل اساسی   را  ناتوانی  گیری  افراد در تصمیم ی  صالحیت بی شکل  ذیل مواجه است: نخست، جامعه 
عمومی   ی صالحیت بی به  ند، عماًلا افراد دارای معلولیتی که دارای مشکل ذهنی و روانی  ویژه ه کند. ب تعریف می 

کند.  به دیگران مطرح می  اختیار و وابسته شود و اهمیت حامیت از این گروه را به عنوان افراد بی آنان حکم می 
این اساس جامعه   کنند. بر به حامیت از آنان توجه می   ، ها توجه کنند به حقوق آن   که این از    پیش دوم، مردم  

زند. زیرا الزم به این وابستگی دامن می  ابزارهای ها حقوقی مستقل اعطا کند و نبود امکانات و تواند به آن منی 
 .  گیرد منی نظر  در    دیگران به با  مردم استقالل جدی ناتوان را مشا 

 دوم: آزادی  
ر شهروندان از آزادی  ی مانند سا انواع آزادی است. به این معنا که فرد دارای معلولیت    ، جا منظور از آزادی این 
، فرد دارای معلولیت باید آزادانه زندگی کند و  طور همین   . اند آمد در محالت معین و مشخص کاماًل آزاد  و  رفت 

مراکز    دیگر ها، مراکز سلب آزادی و  های ساملندان، آسایشگاه ها، خانه مجبور به گذاراندن زندگی در پروشگاه 
  طور به د. شون نگهداری مراکز  آن در د خطرناک و متهم نیستند که  ا فر ا ند و ا ها بیامر و ناتوان که آن   نیستند. چرا 

ها را داریم؟  در چه رشایطی حق بسرتی آن   ست دان که باید    است است این    مهم ، آنچه برای یک بیامر روانی  مثال 
آیا برای این کار تجویز طبیب و پزشک الزم است یا حکم قاضی؟ برای چه یک فرد دور از اجتامع نگه داشته  

  این افرادساز است؟ آیا نگهداری طر در اجتامع خ  او  گامن کنیم حضور  که این ل درمانی یا رصف ی دال  ه شود؟ ب 
یک بیامر است؟ متأسفانه در جامعه ما عماًل با بسیاری    که این خاطر اتهامات و تنبیه است یا  ه  در مراکز خاص ب 

شود و به دلیل معلولیت هم آزادی و هم امنیت روحی و جسمی و سالمتی خود ن رفتار می ا از آنان مانند محکوم 
د  د دارای معلولیت ذهنی نه یک متهم، بلکه یک بیامر است و حق دار فر که » ی  حال در  د. ن ده را از دست می 

 ( 74  : ۱38۹نباتی،  )   « . د شو مند  های اساسی و امنیت شخصی بهره ر افراد برش از متام آزادی ی مانند سا 
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 سوم: منابع  
  . الزم و رضوری است، منابع است ر ابنای برش  ی عنرص سومی که برای تحقق برابری فرد دارای معلولیت با سا 

که برخی نویسندگان منابع را به  ی  حال در  ها تالش برای رسیدن به آزادی بیهوده است.  در نبود آن ای که  گونه به 
راسخ،  )   « . لی مورد نیاز برای تحقق برابری تلقی کرده است ی مندی فرد دارای معلولیت از ابزار و وسا معنای »بهره 

اند که قواعد  ای نوشته های نوشته و نا منت بع عبارت از » ا ست که از لحاظ حقوقی، من ا   لی ( این درحا 4۱  : ۱384
می  آن  من   بنابراین، (  ۱3۹۹رضایی،  )   « . آید در  از  حامیت ا منظور  هامن  و    های بع  حقوق  که  است  حقوقی 

 ند.  ک های فرد دارای معلولیت را تضمین می آزادی 
های فرد دارای معلولیت، کنوانسیون حقوق فرد دارای معلولیت و قانون حقوق آزادی بع حقوق و  ا ترین من اساسی 

ر ابنای برش چنین  ی در زمینه برابری فرد دارای معلولیت با سا   هرکدام و امتیازات افراد دارای معلولیت است که  
قتصادی، سیاسی،  های اجتامعی، ا گیری مساوی را در عرصه افراد دارای معلولیت، حق سهم »   د: کن مقرر می 

دارا  تبعیض  بدون  ورزشی،  و  تفریحی  تربیتی،  و  تعلیمی  بین همین   1« . ند ی فرهنگی،  عرصه  در  املللی  طور، 
د، کنوانسیون حقوق فرد کن ابنای برش ترصیح می   دیگر فرد دارای معلولیت را با  ترین منابعی که برابری  اساسی 

  حقوق   ی امللل املللی حقوق مدنی و سیاسی، ميثاق بي ین دارای معلولیت، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق ب 
، كنوانسيون رفع  ی اشكال تبعيض نژاد   ی حذف متام   ی امللل كنوانسيون  بي   و فرهنگی،   ی ، اجتامع ی اقتصاد 

و   ی انسان آميز غي تحقي ی  ها يا رفتارها مجازات   دیگر ، كنوانسيون منع شكنجه و  زنان   از كليه اشكال تبعيض  
  ی كارگران مهاجر و اعضا   ی حاميت از حقوق متام   ی امللل ظاملانه، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بي 

وضوح  مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به   « ب »   بخش ،  گونه مثال به باشند.   آنان، می   ی خانواده ها 
حقوق  ی امللل بي   ی ها حقوق برش و ميثاق  ی ان اينكه سازمان ملل در اعالميه جه   ی با شناساي »  : کند اره می اش 

مندرج در اسناد    ی ها ی حقوق و آزاد   ی ، از متام ی گونه متايز ده است كه همگان بدون هر کر برش اعالم و موافقت  
تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد    که این ه  چ   « . ند ا ، برخوردار یادشده 

که برابری و زندگی مطلوب و با کرامت فرد دارای معلولیت را تضمین    ن عنرصی دیگر ی چن م انسانی است. ه 
طور ضمنی از آن  ه کند، تبعیض مثبت یا اقدامات جربانی است که در قسمت »ک« مقدمه کنوانسیون ب می 

ذکر نشده    اما چنین رکنی در قانون حقوق و امیتازات افراد دارای معلولیت افغانستان   2حامیت شده است. 
ب  افراد دارای معلولیت،  از مزایایی کنوانسیون حقوق  با استفاده  اما دولت مکلف است  عنوان منابع   ه است. 

رعایت   عمل  در  نیز  را  مهم  این  افغانستان،  حقوق  چرا کن تکمیلی  »   ند.  سعی  که  مثبت  با  کن می تبعیض  د 
رسانی های ساختاری که در خدمت و آسیب   ها اصالحاتی منطقی و منصفانه، فرصتی حقیقی برای غلبه بر زیان 

 (Karon, 2007: 12)   « . های تحت حامیت ایجاد شده است، فراهم آورد به گروه 

 

 قانون حقوق و امتیازات فرد دارای معلولیت.    ۱5. ماده  1
در جربان کمبودهای   و حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهمی عمده  نقض و جامع در جهت ارتقا املللی، بی که کنوانسیون بین . با اعتقاد به این 2

های برابر در کشورهای  های فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصت ها در عرصه ی مشارکت آن تامعی افراد دارای معلولیت و ارتقا شگرف اج 
   مناید. یافته ایفا می در حال توسعه و توسعه 
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   ها گیری و پیشنهاد نتیجه 
بسیاری را پشت رس نهاده تا به جایگاه    های فراز و نشیب  مفهوم معلولیت و حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت  

فعلی خود رسیده است. از نظر تاریخی توجه به معلولیت در علم طبابت با مسئله درمان مورد توجه قرار گرفت  
عبارت دیگر، سازمان ملل  ه  د. ب ش اما با پیرشفت زمان جامعه مورد توجه واقع شد و مدل اجتامعی جایگزین  

به موضوع حامیت از افراد دارای معلولیت را در دستور کار خود قرار داده و در کنار  توجه    80متحد از اوائل دهه  
بین  املللی حقوق مدنی و  اسناد عامی چون منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق 

بین  نظیر اعال سیاسی، میثاق  تهیه و ترتیب اسناد خاص  میه  املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، 
 د.  کر حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اقدام  

املللی حقوق برش افراد دارای معلولیت،  ترین سند بین عنوان مهم ه  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ب 
به  انسانی  تاریخ متدن  در  بزرگی  عطف  بر نقطه  نگرانی منظور  و  نیازها  افراد آوردن  در    های  معلولیت  دارای 

های بنیادین افراد دارای معلولیت  با حامیت از حقوق و آزادی سند این  د.  شو ارچوب حقوق برش تلقی می ه چ 
کنوانسیون، هدف    ۱که ماده    رویکرد حق مدارانه را به جای رویکرد ترحم محورانه تأیید و تصویب کردند. طوری 

ارتقا  را  بهره كنوانسيون  تضمي  و  دارا   ی مند ، حاميت  افراد  كامل  و  و    ی برابر  برش  حقوق  كليه  از  معلوليت 
ها تلقی کرده است. مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای  آن   ی به منزلت ذات بنيادين  و ارتقاء احرتام    ی ها ی آزاد 

ن  ی عنوان مبنای حقوقی فرد دارای معلولیت تبی ه  معلولیت در موارد متعدد اصل کرامت ذاتی و اصل برابری ب 
مکرم باید از استقالل و آزادی برخوردار باشد    ی موجود عنوان  ه  ب   فرد دارای معلولیت ده است. به این معنا که  کر 

 د.  کن تا به برابری دست یابد و با تالش خود بتواند احقاق حق  
ق و  املللی حقوق برش، قانون حقو پذیری از اسناد بین اثر قانون اساسی و    53دولت افغانستان با پیروی از ماده  

میالدی عضویت کنوانسیون    20۱2میالدی تصویب و در سال    20۱0امتیازات افراد دارای معلولیت را در سال  
کنوانسیون دارای    مطابق اما   ، هایی که دارد ضمن خوبی قانون  این  د.  کر حقوق افراد دارای معلولیت را کسب  

مانند اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت  ن  . به این معنا که نظام حقوقی افغانستا است نواقص و مشکالت نیز 
که کنوانسیون از تأکید بر    در حالی   . اصل را بر رفع نیازهای یک زندگی عادی فرد دارای معلولیت گذاشته است 

طور، قانون حقوق و امتیازات  ده است. همین کر رعایت اصل مساوی و مشارکت کامل و مؤثر فرد دارای معلولیت  
ب افراد دارای معلولی  را  افراد دارای معلولیت مادرزادی  برعکس رصاحت کنوانسیون، حقوق  صورت  ه ت کشور 

ه  املللی حقوق افراد دارای معلولیت، مدل اجتامعی را ب کنوانسیون بین   افزون بر ضمنی حامیت کرده است.  
ایجاد همسان  بیشرت فرد دارای معلولیت و  نیازهای م خاطر حامیت  برابر ضعف و  به  سازی متعارف در  ربوط 

پدیده معلولیت یک نگاه سنتی است.    باره معلولیت مورد پذیرش قرار داده است. اما نگاه حقوق افغانستان در 
ن، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مبتنی بر اصل کرامت ذاتی و برابری فرد دارای معلولیت با  ی چن هم 
اما ترصیح اصل کرامت ذاتی در کنار اصل عدم تبعیض در قانون    ، ده است ش ابنای برش تدوین و تصویب    دیگر 

 حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان جای خالی دارد.  
 نهایت، باید گفت که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت امروزه جلوه جدید و کاملی از حقوق برش برای  در 
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معاهد  دیگر  به  نسبت  معلولیت  دارای  بین افراد  است.  ات  کرده  ایجاد  برش  حقوق  رو املللی  این  برای    از 
می دست  پیشنهاد  کشور  تقنین  و  حقوق  دارای  شو اندرکاران  افراد  امتیازات  و  حقوق  قانون  تعدیل  در  که  د 

 :  گیرند نظر  در    معلولیت، موارد ذیل را 
نظر  در  افراد دارای معلولیت  کنوانسیون حقوق    ۱در ماده    ذکرشده نخست، در تعریف فرد دارای معلولیت، موارد  

 .  گرفته شود 
مادرزادی حامیت و  مانند افراد دارای معلولیت غیر دوم، از حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت مادرزادی  

 د. شو پاسداری  
 د. شو لحاظ  رعایت اصل مساوی و مشارکت کامل و مؤثر فرد دارای معلولیت    ، سوم، به جای نگاه طبی و پزشکی 

  ی های ند و به حامیت و مراقبت ا متفاوت   ، شهروندان عادی و نورمال   دیگر   از که افراد دارای معلولیت    رو ازآن   چهارم، 
ها  های بنیادین آن جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی   با هدف ند، اصل عدم تبعیض و کرامت ذاتی  ا نیازمند   ویژه 
 . گرفته شود نظر  در  

به  حقوق  کنار  در  معلولیت   شده شناخته رسمیت پنجم،  دارای  دارای   فرد  افراد  امتیازات  و  حقوق  قانون  در 
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 و اړوند د ټولنيز چلند او ښوونيز نظام ارزونه  معلولیت لرونک او    معلولیت د  
   محبوبه اکرب 

 لنډیز:  
په ټولنه کې د معلولیت او معلولو وګړیو پر وړاندې د عمومي مفکورې په بدلون کې   ، د ښوونې او روزنې له نظره 

روښانه دی، او معلوليت لرونکي هم د ښوونې او روزنې به برخه کې ځانګړې پاملرنې   او اهمیت  د ښوونیز نظام رول 
ټولنه دې ته اړتيا لري چې د معلوليت او معلوليت لرونکو اړوند يې چلند سم او الزمه    او امکاناتو ته اړتيا لري او هم 

 پوهه ولري. 
  ، رسه السته نه راځي  ۍ سان ا لومات په ع کره م اړوند يې که څه هم په دې موضوع باندې ډېر کم کار شوی او په 

، د معلولیت  وه لنډه مطالعه وش چې د تاریخ په اوږدو کې د معلولینو په اړه ی  شوې خو په دې مقاله کې هڅه  
کړې او د معلولیت پر وړاندې ښوونه او روزنه خپل مسولیت  او دا چې څرنګه د معلولینو د زده   وش پر الملونو بحث  
 تررسه کوي. 

په نشت هم کړې او امکانات یې  پاملرنه څرګنده ده چې زموږ د ښوونې او روزنې وزارت دې برخې ته ډیره کمه 
وزارتونو په کارونو او د   و نورو اړوند د د ياد وزارت او ترڅنګ په دې اړوند څه په دې شوې ده چې برابر دي، خو ه 

 د توجه د عطف نقطې څرګندې ش.    ی دو 

معلولیت، معلول وګړي، اختالل، ښوونه او روزنه، معارف وزارت، ټولنيزماډل، د معلولینو مايل    کلیدي ټکي: 
 .ځواکمنتیا 

  

 

 
   ( د ښوونکو د روزنې موسسې استاده، د کندهار د ښوونکو د روزنې ریاستmahboooba11akbar@gmail.com ) 
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 رسیزه: 
غانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د معلولو وګړیو شمېر پکې ډېر او ترڅنګ یې یو له هغو  بده مرغه، اف له 

او حتی د یو ښه ژوند   تر ټولو کمې ښوونیزې او روزنیزې اسانتیاوې  ته  هیوادونو څخه هم دی چې معلولینو 
 اسانتیاوې برابر شوې دي. 

  ې اوږدمهال   او   کې دی   حال په    ې پروس   د ونې او بیا جوړونې  افغانستان د خپلو ټولنیزو او اقتصادي رسچینو د بیارغ 
ییز ژوند لپاره د خلکو  او په دې سیمه کې د سوله  ې چې د هیواد زیربناوې ويجاړ  ې دي جګړې د دې المل شو 

خو لکه څنګه چې    د افغانستان د معلولينو شمېر ډېر   له امله پسې جګړو  پر ځان باندې باور زیامنن ش. د پرله 
 .  ده پاملرنه ورته نه ده شوې   پکار 

 د معلوليت پېژندنه او د وضعيت لنډه ارزونه 
ل ستونزه ده چې انسانان هڅه کوي د مرګ، ناروغۍ او ټپي کیدو څخه وژغور  ي معلولیت تر هغه وخته یوه طب 

چې په شخص کې وده کوي، یو عیب چې باید درملنه   يږي معلولیت د شخيص عیب په توګه تعریف  ش، دلته 
ته   او   وش یې   توان    د   بشپړ ظرفیت  معلولیت    پر د طبي چلند    خو   . پيدا کړي رسیدو  د  مطالعې  د  خالف، 

محصول په توګه  د  بې عدالتۍ    ې معلولیت د انفرادي عیب په توګه نه بلکې د ټولنیز   ، راڅرګندې شوې ساحې 
بلکې په ټولنیز او جوړښتي    ، ته اړتیا نلري  ! یا له منځه وړلو   ې چې د معلول کس درملن   ده   هغه اړتیا   او   تعریفوي 

 1د پام وړ بدلونونه غواړي. ورته  چاپیریال کې  

او    ه ځمکني ماینونه شت   و ميلیون   ۱0تر    ۹د ملګرو ملتونو په وینا، په هیواد کې د  د فزيکي معلوليت په برخه کې،  
بايت او  بې ث   سیاس   ه معلول دي. په هیواد کې دوامدار وګړي  ر  ې ٪ څخه ډ ۱0چې د ټول نفوس    ي اټکلونه ښی 
چې د جنګ تجربه کونکو او نورو معلولینو لپاره  خدمات محدود  دي  شخړې هم د دې المل شوې    وسله والې 

م ځل بيا په  ي کې، او دو   ۱۹87معلولیت لرونکو اشخاصو لومړنۍ یادونه په  د  ش. د اساس قانون په کتاب کې  
د افغان وګړو مکلفیتونه او دندې، او همدارنګه د    . په دواړو اساس قوانینو کې، درېیم څپرکی شوې کې    ۱۹۹0

  روغتیا او ټولنیز امنیت   ې د ماد   ې م 57  وانينو دوی اساس حقونه او خپلواکي په ګوته کوي. د دواړو اساس ق 
رې پیړۍ په پیل او منځ کې د افغانستان په تاریخ کې د یو  ې بیانوي.  دا د ت  لپاره د ټولو افغانانو حقونه  درلودلو 
د افغانستان  دا    ، چې هیڅ اشاره نه ده کړې يې  امن دورې له امله دي او په عمومي ډول زیامننونکو ډلو ته  نسبتا  

 په تاریخ کې د یو نسبتا امن دورې بېلګه ده. 

چې پکې    ، د یو شمیر نورو وزارتونو رهربي کوي د معلولينو په برخه کې  که څه هم، د شهیدانو او معلولینو وزارت  
ته کولو کې  ارت، د پوهنې وزارت، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کورنیو پالیسو په رامنځ د عامې روغتیا وز 

نې یوازې  ع دي، ي  ې چې دا تګالرې محدود  وشوه یادونه لکه څنګه چې . په هرصورت، 2و ته پاملرنه کوي معلولین 
ولیت مسايلو ته د بېالبېلو  ځینې کټګوریو باندې مترکز کوي. په ټوله کې، د معل پر  د معلولیت لرونکو خلکو  

 

1. Book {siebers2008disability}  

2. The Comprehensive National Disability Policy in Afghanistan, p.14.  
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د عامې    که څه هم چې بشپړ لومړیتوب نه ورکول کیږي.    معلولينو ته   برنامو کې   و ته شوي خوا رامنځ وزارتونو له 
، د معلولیت لرونکو خلکو د مالتړ اهمیت په ګوته  2003- 2002روغتیا سرتاتیژي    ې لنډمهال د  روغتیا وزارت  

 کوي.   

  و زدکړ   و د لوړو زدکړو په ګډون د معلولینو ځانګړ   ۍ کې پالیس په  ښوونې او روزنې    له بلې خوا په افغانستان کې د 
په وروستیو کې د پوهنې وزارت د یونیسف په مالتړ په افغانستان کې د    2002ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د  

په پام کې   پوهنې د بیارغونې او پراختیا پالیيس طرحه کړه. د پالیسۍ دغه سند د جنډر، توکم، ژبې یا مذهب 
له بده مرغه، د معلولو ماشومانو لپاره اجباري   ، خو نیولو پرته د ټولو لپاره اجباري لومړنۍ زده کړې وړاندې کوي 

مخنیوي باندې  پر  د زیانونو    له لوري ییزو سرتاتیژیو  ځای یې د مختلفو زدکړه   پر   . هیڅ توجه نه وه شوې   ته زدکړې  
  ، د مخدره توکو روږدي کیدو کمول   د تروریزم منفي پایلو مومي توګه  په ع   همدا راز .  شوی و غیرمستقیم ټینګار  

شامل دي، چې دا ټول د زیان پکې  د پوهاوي لوړول  اړوند  تبعیض  د  او    کموالی   شخړو   او   جګړو د  ،  مخنيوی 
  او دا څرګنده  ، ماشومانو لپاره هیڅ ډول ښوونيزه مداخله نه ده ذکر شوې  لولو د مع  ، خو علتونه ګڼل کیدی ش 
د  ماشومانو    و په کابل کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د معلول   اړتیاوې لري.   ې ځانګړ ده چې دغه ماشومان  

ښوونځي او   له   کوونکي ه زد   ۱.۱۱وضعیت په اړه یوې وروستۍ رسوې موندلې چې په ټول ښوونځي کې يوازې % 
 1( Italian corporation  ،2003)   شوي دي   ې کړو څخه محروم پات بېالبېلو زده 

څخه    ۱۹۹3لیک له  آرام سمندر پریکړه   – غونډې په جریان کې، افغانستان د آسیا  د     UNESCAPهمدارنګه، د  
ليک د آسیا او ارام بحرالکاهل کې  (. دا پرېکړه 2002پورې د یوې بلې لسیزې لپاره وغځاوه )اکتوبر    ۱۹۹3تر  

د يوې ټولیزې    په برخه کې معلولیت لرونکو وګړو  د    حقونو د خونديتوب لپاره د  وګړيو    و معلول   و پرته له خنډ او د ټول 
 . شو تصویب    د رامنځته کولو په موخه   شمول( ټولنې )همه 

  2BMF  رامنځته کړي.  مل پالیيس معلوليت آرام سمندر په سیمه کې ټول حکومتونه هڅويل چې د  – د آسیا  
د شهیدانو    و په لړ کې ييز نوښتون سیمه   د   اړوند   ۍ پالیس د  وروسته، د معلولیت    و مشور   و پراخ   له نړیوالې ټولنې رسه  

دې  معلوليت د  رسه د    په مشخصولو   لومړیتوب لرونکو ساحو د  او    بنسټ پر    BMFاو معلولینو وزارت هڅه کوي د  
کاري ګروپ الندې د روانو  د  د معلولیت    او   د الرښود چوکاټ په توګه وکاروي   BMF  جوړولو لپاره د    ۍ مل پالیس 
اړوند   موخه په په  پرمختګ  د  پالیسیو   او روزنې،    ې معلولیت پورې  پالیسۍ چمتو کړي، مګر یوازې د ښوونې 

اړتیاوې له دې دریو ساحو څخه    وګړو چې د معلولیت لرونکو    ته پاملرنه شوې، برخو    پياوړي کولو کارګامرنې او  
ړخیز چوکاټ  لپاره یو هر ا   ۍ مل پالیس معلوليت د  په افغانستان کې د    BMFدي. د همدې لپاره،    ډېرې خورا  

 3. ی چمتو کړ 

معلولیت لرونکي او عام ماشومان   ، اقتصادي برشي حق دی او ټول ماشومان  ، ټولنیز  ، ښوونه او روزنه یو اساس 
  او د ټولنې له پراخو چارو څخه د   د ماشومانو بې وزيل   الی زده کړې نشتو   ې د تعلیم حق لري. د سمې/مناسب 

 

1. The Comprehensive National Disability Policy in Afghanistan, p. 16 

2  . Biwako Millennium Framework BMF.  

3. The Comprehensive National Disability Policy in Afghanistan, p. 18, 21. 
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او د تعریف له مخې څو ډولونه    ؟ اوس دې ته راځو چې معلولیت څه دی   ماشومانو محرومېدل اصل الملونه دي. 
روغتیا    ؟ لري  سازمان  د  د  نړیواله  روغتیا  د  اچوو.  نظر  یو  ته  تعریف  سازمان  داسې  ،  WHOنړیوال  معلولیت 

نظمۍ له امله د یو شخص فعالیت د یو عادي  تعریفوي: هر ډول نیمګړتیا یا د جسمي وړتیا نشتوالی چې د بې 
 . طبیعي حالت څخه ووځي، د معلولیت په نوم یادېږي   له تررسه کولو په خاطر محدود کړي، او یا    کار د 

معلولیت د یو انسان بدين یا ذهني نیمګړتیا ته وایي چې د دې وضعیت لرونکي شخص لپاره ځنې کړنې او  
،  باندې اغېزه لرالی ش حتی ورځني کارونه ناشووين او یا ډیر ستونزمنوي. معلولیت د یو انسان په هره برخه  

کړې، خربې کولو،  اوریدلو، ذهن، او حتی ټولنیزو اړیکو  لکه د انسان په لید، خوځښت، فکرکولو، یادولو، زده 
باندې. که څه هم معلولیت لرونکی کس اصطالح یو کس ته راجع کېږي، خو اصال معلولیت یو ډول نه بلکې  

 مکن پټ وي او په لومړي ځل په سرتګو ښکاره نيش.  ډير زیات ډولونه لري، چې ځینې معلولیتونه م 
: چې د یو شخص  Impairmentنړېوال سازمان په وینا معلولیت درې عمومي برخې لري، لکه اختالل  د  د روغتیا  

یو غړي د السه ورکول، د    بدن د   بېلګې یې د   ، او په وجود او ذهني کړنو کې د فعالیتونو ګډوډۍ ته اختالل وایي 
 وړتیا یا حافظه دالسه ورکول دي.   لید  

: لکه د لیدلو، اوریدلو، تګ کولو، یا د ستونزو په حل کولو/فکرکولو  Activity Limitationد فعالیت محدودیت 
 . درلودل   ه کې محدودیتون 

:  لکه د  Participation Restriction in Normal daily Activityد ګډون محدودیت    کې  عادي فعالیتونو   په 
، او د روغتیایي پاملرنې او  و ، په ټولنیزو او تفریحي فعالیتونو کې برخه اخسیتل و ادي خلکو په څېر کارکول نورو ع 

 .   و کې محدوديتونه مخنیوي خدماتو ترالسه کول 

 )په راتلونکي رسليک کې ترشیح شوی( اختالل او معلوليت داسې تعريفوي؛    1خو ټولنيزماډل 

یت المل کیږي، په داسې حال کې چې؛ معلولیت په فزیکي، رواين،  اختالل یو طبعي حالت دی چې د معلول 
خلکو ترمنځ د تعامل پایله ده. دا د    کوونکو ژوند  د  ارتباطي او ټولنیز چاپیریال کې د زیانونو او خنډونو رسه  

لته  نيش، بلکې کمزورتيا د و کمزورتيا نه ده چې یو څوک پخپله يوې ودانۍ ته پخپل زور او توان ننوتلی    ګرځېدو 
ننوتلو   په ودانۍ ته  دا چاره   نشته، او او ځانګړې زينه خلکو لپاره الره  و نک و دا ده چې دې ودانۍ ته د ویلچیر کارو 

 )معلولينو( مخه ونیيس!    خلکو   د دې   ې ک 

 د معلولیت ډولونه: 
  لري، خو د   ډولونه که څه هم معلولیت ټول په نه اوریدلو او نه لیدلو باندې نه ختمېږي، بلکې معلولیت زښته ډير  

  دې ترڅنګ داسې ډولونه هم شته چې هغه په سرتګو نه لیدل کېږي او په یو ځل لیدلو باندې نه محسوسېږي. 
په عمومي توګه د معلولیت الملونه دوه دي، لکه مورزاده معلولیت او اکتسايب معلولیت. مورزاده معلولیت هغه  

ېږي، او یا مور د حمل په دوران کې د خپلرسي درمل  ډول معلولیت دی چې د جینونو په واسطه ماشوم ته انتقال 

 

1
 Social Model  
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معلولیت د زېږون څخه    موادو څخه استفاده کوي )یانې د زېږون څخه مخکې معلولیت(. او اکتسايب   يياو نیشه 
تېرول   وروسته د ځینې عوارضو څخه منځته راځي؛ لکه ټکر، طبیعی پېښي، سختې او د اوږدې مودې ناروغي 

 تورګو او ...(. )د زړه، دیابت او پښ 
خو وروسته د ژوند په چارو کې راڅرګند ش،  لکه )حافظه،    ، معلولیت کېدی ش د زېږون پرمهال وي هم  یا  
دل، سامل چلند کول  ې کړه، او تفاهم(، په خوځښت کې )لکه تګ کول، په چاپیریال کې ګرځېدل(، لیدل، اور زده 

واحد جینونو کې اختالالت وي، د بېلګې په توګه )د   په  چې  او همدارنګه نور. دا رشایط داسې هم کېدی ش 
ډیسټروفی   ګډوډي Duchenne dystrophyدچین عضاليت  کروموزومونو  د   Down  لکه ښکته سنډروم   ، (، 

syndrome ؛ دا يو ډول ناروغي ده چې په زيږيديل ماشوم کې د فزيکي او ذهني وروسته پاتې وايل سبب کيږي . 
ا د معلوليت لرونکو ښوونې او روزنې ته لکه څنګه چې پکار ده پاملرنه نه ده شوې،  په افغانستان کې که له يوې خو 

تر څنګ يې ډېری د معلوليت ډولونه له پامه هم غورځول شوي دي او دا چې معلوليت لرونکي ځانګړې پاملرنې  
ه ده شوې او د ځانګړو  او ځانګړو امکاناتو ته اړتيا لري زموږ د هيواد په ښوونيز نظام کې ورته ځانګړې پاملرنه ن 

امکاناتو لپاره يې ډېر کم کار شوی دی. او په سمه توګه د معلولیت ډولونو ته پاملرنه او د هغوی لپاره ځانګړې  
 امکانات او ځانګړې پاملرنه زموږ په هيواد کې د معلولیت لرونکو جدي اړتيا ګڼل کیږي. 

 د معلوليت الملونه  
ګونو راپورونو پر اساس ګورو چې د طبیعي معلولیت ډیری الملونه لوږه/فقر، د  د نړیوالو مقالو او ژورنالونو د سل 

دې ترڅنګ    ، خو د ی ياد شوي دي خوراکي توکو کموالی/سوءتغذي، کورين فشارونه/سټرس، د کور او کار نشتوال 
دي چې ډېر  يمې نړۍ ژوند د معلوليت هغه پټ الملونه  ې نرواکي او در په ټولنه کې  دا دي چې    ی تر ټولو جالبه ټک 

 دي.   ې یې اخته کړ   ونو او په معلولیت   ې دي په نښه کړ يې  زيات شمېر ښځې  
( یو راپور ښيي چې د ښځو د ارزښت کموايل په درېیمه نړۍ کې  Boylan, 1991د بېلګې په توګه: د بایلن ) 

ه داسې  . اکرثه ښځې په ټولنه کې د ټیټ دریځ درلودلو په خاطر، پ درلودلې دي پایلې    ځواکمنې ناوړه ډیرې  
 حال کې چې رسچینې محدودې دي، تر ټولو زیات تاوان ویني. 

دا    ، چې »ښځې او پرمختګ« په اړه وایي   د   د ملګرو ملتونو /او غیردولتي سازمانونو د ګډ راپور پر اساس همدا راز،  
معلولیت اخته شوي دي، چې لوی    ر امله پ   هم ډیر خلک د خوارځواکۍ له   و میلیون ۱00مهال په نړۍ کې تر  

یمه نړۍ  ې مېر یې ښځې دي. که څه هم مېرمنې په نړۍ کې د نارینه وو په پرتله ډیر کار کوي، خو په در ش 
ر کار،  ې خپل الس تیار شوي خواړه خوري. فقر، ډ   هیوادونو کې میرمنې اکرثه وختونه وروستي کسان دي چې په 

خطر رسه مخامخ کوي. همدارنګه  له  يا  په ټوله نړۍ کې د ملیونونو میرمنو روغت   ي پسې ميندوار ، او پرله راک لږ خو 
رنځ، او د تنفيس    ی رمنو کې ځینې عام اختالالت موندل شوي دي لکه؛ د وینې کمښت، نر ې م په  د درېیمې نړۍ  

پورې    ۍ خوارځواک   په دا ټولې ستونزې  همدغه پورته الملونه لري او  دي چې    ۍ هغه ناروغ دا  سیسټم ستونزې،  
 .   ات که فوټنوټ کې راش ښه به وي دا ارجاع   ( ۱۹۹۱تړاو لري )بویالن ،  

 شوي   ې ډیری وختونه یوازې هغه خواړه ترالسه کوي چې پلرونو او وروڼو نه یې پات هم  ر، نجونې  ې د میندو په څ 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -برش علمي حقوق | 20

المل ګرځي  کموايل  Aد تنفس یا معدې د انتاناتو یا د ویټامین  و کارول کیفیته خوړ له همدې امله د بې  ، دي   
   (. Boylan, 1991خطر رسه مخامخ کوي )   حتا د ړنديدو له شخص    او 
کاله   2500نیمګړتیاوې او تاوانونه اړويل دي.  ، لږترلږه د غريب متدن له پیل راهیسې   ، دې ترڅنګ، جنګونو  د 

النهرین کې د جنګي بندیانو نیول شوي نارینه بندیانو وژنې مخکې له میالد څخه داسې شواهد شته چې په بین 
پرې کول لکه غوږ او پوزې، او د ښځینه بندیانو غالمۍ ته اشاره کوي. حتی د یوې  او د اسیرانو د بدن غړي  

- ۱250دي. )شاوخوا  ې کړ  ې بندیانو سرتګې ړند ۱4400ډبرینې دړې )کتیبه( لیکنه ښکاروي چې آشوریانو د 
 (  ۱۹86(، )لرنر،  څخه   مخکې له میالد   ۱200

په درېیمه نړۍ کې ډېر ترسرتګو کېږي، او د    چې   ، المل دی مهم د معلوليت يو بل    واکي نر د همدې له مخې،  
دا ټول د نورو خلکو په رس د یو څه خلکو د ځواک او د خلکو    یو بل رسه تړاو لري. له  دا ځانګړتیاوې په کلکه    و ټولن 

د واک کمولو د غوښتنې او نارضایتۍ پر اساس دي. که څه هم د نارینه واکمني په دې ماډل کې مرکزي رول  
وو پورې محدود نه  باندې پوهیدل اړين دي چې په نورو باندې د ځواک کارول یوازې په نارینه   لوبوي، خو په دې 

سیسټمونو کې ژوند کونکو لپاره عام دی. د بېلګې په توګه، ډیر    و دي، بلکې داسې چلند دی چې په ټولو ټولنیز 
په خپلو ماشومانو باندې  وو تر ولکې الندې وي مګر دوی په عي وخت کې  ه احتامل لري چې میرمنې د نارین 

واکمنې اوس. دويم مثال یې دا دی، چې ځينې میرمنې د نورو میرمنو پر وړاندې زياتی او یا زیان رسونکی  
چلند کوي، دا ډول چلند په ډېری نرساالره ټولنو کې شته، د بېلګې په توګه په ډیری افریقایي ټولنو کې، د ښځو  

 (.  Daly, 1978; Walker & Parmar, 1993نجونو سنتول رواج دي)   لخوا د نجونو د تناسل غړي پرې کول/د 

پرستي، د معلولیت لرونکو خلکو ترمنځ تبعیض )او همدارنګه نور( دا ټول د نرساالرو  څرنګه چې نژادپرستي، قوم 
ت شوی  ټولنو کلیدي بڼې دي. په نرساالره ټولنه او نورو ټولنو کې د لویو فعاالنو او څیړونکو شتون خورا ښه ثاب 

خو فیمینیسټ تیوریسټان دا ډول دودونه د هغو اهدافو په توګه حسابوي، چې د یوې نرساالرې ټولنې لخوا    دی. 
،  (Daly کاندي وو رول پټ ته شوي، ترڅو ښځې د یو بل پر وړاندې ودروي او د ښځو په ظلم کې د نارینه رامنځ 
۱۹78 .)1 

میرمنو کې هم اکرثه د    و و کې بلکې په معلولیت لرونک خلک   عادي په  يوازې    همدارنګه، ښځو رسه تبعیض نه 
او حتی په   ، دي  ې زیامننونک  ې ر ې ډ  معلوليت لرونکې نجونې او ښځې او هلکانو په پرتله  وو معلولیت لرونکو نارینه 

.  ښځې او نجونې باید صحي  چې دوی يې تر عادي وګړو ډېر تر اغېز الندې دي   دا تبعیض کېږي هم  کورنۍ کې  
ته مساوي الرسسی ولري او په ټولنیزو    و ، مسلکي روزنې، د دندې فرصتونو او د عايد السته راوړل ې کړ پاملرنې، زده 

ش. ځکه چې دوی د فزیکي او جنيس تېري تر خطر الندې دي او ډیری وختونه د جنيس    ې فعالیتونو کې شامل 
 روغتیا او د زیږون حقونو په اړه کايف مشوره نه ورکول کیږي. 

دا مسئلې باید نه یوازې د دې پالیسۍ له الرې حل ش، بلکې د پراختیا په پالیسۍ کې د جندر او ښځو د     
ته کیږي( له الرې حل ش. دوی باید په فعاله توګه  عمومي جریان او د ښځو مل شورا له الرې )کله چې رامنځ 

 

1
 Social cause of Disability. P.2002,203. 
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  ځواکمنې ښځې جوړې کړي  څخه  ی دو  کړي او له  ې معلولیت لرونکې ښځې او انجونې کار او فعاليت ته داخل 
او دا ډول پالیسۍ باید په ځانګړي توګه له کورنیو رسه مرسته وکړي چې د معلولیت لرونکو ماشومانو اړتیاوې پوره  

 1کړي. 

 مهمې غوښتنې د معلوليت  

شان  کړي چې د عادي وګړو په    ې برابر   ې ړې زمین ک نن ورځ نړیوال هڅه کوي چې معلولینو ته داسې د ژوند او زد 
کړې زمینه برابره کړي  وي. په نړۍ کې د زدړو ماهرین ال په دې هڅه کې دي چې نور څرنګه معلولینو ته د زد 

 چې له هېڅ ډول کمي رسه مخامخ نه وي.  

د ښوونې او روزنې ماهرينو په نظر؛ یوه ټولنه هاغه وخت یوه جامع/ټوليزه ټولنه بللی شو، کله چې معلولیت  
کړه وکړي، غیرمعلول وګړي د  ته ښوونځي کې خپل د غیرمعلول ټولګیوالو رسه یوځای زده لرونکي ماشومان په ور 

   معلولو وګړو پر وړاندې د مسولیت او برشپالنې حس ولري، او د دوی د بریا لپاره د ټولنې مالتړ اړین دی. 

چې؛    کړې   ترشيح  " اصطالح موندلې او هغه یې داسې Social Modelددې کار لپاره ماهرينو د "ټولنيز موډل  
ټولنیزماډل هڅه کوي ټولنه داسې بدله کړي ترڅو د معلولیت لرونکو خلکو ځای پکې خوندي کړي. البته چې  
دا ماډل په دې هڅه کې نه دی چې اغیزمن شوي/معلول وګړي بدل کړي چې ټولنې ته ځان برابر کړي، بلکې  

عادي خلکو رسه په مساوي برخه کې په بشپړ  د دې نظر مالتړ کوي چې معلولیت لرونکي خلک حق لري د نورو  
ډول برخه واخل.  ټولنیز ماډل ګوري چې "معلولیت" د معلولیت لرونکو خلکو ترمنځ د متقابل عمل پایله ده او  
چاپیریال د فزیکي، رواين، مواصاليت/ اړیکې او ټولنیزو خنډونو څخه ډک دی.  نو له همدې امله دا معنا لري  

مواصاليت، او ټولنیز چاپیریال باید بدل ش ترڅو معلولیت لرونکي خلک ژوند وکړي او په  چې فزیکي ، رواين،  
 سايټ(   ithacaټولنه کې مساوي برخه واخل. )  

د ټولنیز ماډل ليدلوری داسې طرحه شوی دی چې نه د زیان رسولو واقعیت ردوي او نه هم په فرد باندې د هغې  
مواصاليت، او ټولنیز چاپیریال ننګوي ترڅو زیان منونکي وګړي ته د    اغیزې. په هر صورت، دا فزیکي، رواين، 

پېښې په توګه ځای ورکړي. د معلولیت ټولنیزماډل اوس "معلولیت" ته د کتنو/ارزونو او    متوقع انساين تنوع د  
نوانسیون  ځواب ویلو نړیواله پیژندل شوې څېره ده. د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په هکله د ملګرو ملتونو ک 

 (CRPD د معلولیت لرونکو خلکو پر وړاندې د چلند او د معلولیت اند ) ښنو ته د رسیدو په الره کې رسمي متایل  ې
 په نښه کوي. 

معلولیت لرونکي خلک د خیرات یا طبي درملنې/البراتوار او ټولنیز مالتړ کوم "توکي" نه دي، ځکه دوی ځانته  
تیا لري، کولی ش د خپلې وړتیا او خپلې خوښې پراساس خپلې پریکړې  حقونه لري، د دې حقونو د ادعا کولو وړ 
 سايټ(.    ithacaوکړي، او د ټولنې فعال غړي اوس )د  

 د معلوليت لرونکو وګړيو يوه بله ډېره اړينه او حيايت موضوع د هغوی مايل ځواکمنتيا ده. چې د هراړخیز مايل 

 

1
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ګام په دې پوهیدل دي چې معلولي څوک دي او د دوی   ځواکمن کولو برنامې په رامنځته کولو رسه لومړی 
 دی؟   ه ځانګړی مايل حالت څرنګ 

"ټولنیز ماډل" وايي؛ معلولیت د فرد او چاپیریال تر منځ تعامل دی، چې افراد په ټولنه کې د ځینې ټولنيزو    
ن شوي یا عاطفي  خنډونو لخوا محدوديږي، نه یوازې د دوی د معلولیت لخوا. دا خنډونه کیدای ش فزیکي، پال 

 پوره کولو لپاره "مايل رشایط تنظیم کول" دي.    و اړتیاو د  وي. له همدې امله، زموږ دنده د هر معلول  

 معلولو وګړو رسه چلند د ښوونې او روزنې له نظره 

، او  جربي کېدل  و په څېر د معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره د زدکړې حق په رسمیت پیژندل او لکه د عادي وګړ 
 .  اړينې چارې دي ته کول  د زدکړې يوه ټوليز سیسټم رامنځ 

چې معلولي په افغانستان کې تر ټولو مظلومه طبقه ده، چې هم د دولت او نړيوالو ټولنو، او هم د خلکو    ه څرنګ 
دې خلکو پر وړاندې کېږي. ښوونه او روزنه تر هر    له پامه غورځول شوي دي، دا خپله ښکاره تبعیض دی چې د 

ا په دې موضوع ډېره زياته توجه لري چې په يوه ټولنه کې د يو عادي او معلول شخص ترمنځ نباید هېڅ ډول چ 
 توپیر وي.  

ډول پراساس کوي. او بيا معلولیت لرونکي  د  بندي د اختالالتو  د زدکړې متخصصین د معلولیت لرونکي خلکو ډل 
په    که داسې نه وي نو معلوليت لرونکي وګړي   کوي، زدکوونکي په ځانګړي ښوونځیو یا ټولګیو کې ځای په ځای  

 بشپړ ډول د زدکړې له فرصتونو څخه بې برخې کېږي.  

وګړو    و ، او معلول شوې   بلل   ه په موخو کې؛ زدکړه د ټولو لپاره اړين   ۍ او ځوانانو د زدکړې د پاليس   و ماشومان   و د معلول 
او د زدکړې قواني په ټولو کچو کې شامل   ه فعالیتون ته د زدکړې د ترالسه کولو لپاره اسانتياوې برابرول، ټولنیز 
ته کول، چې د يوې ټولنې د ټولو ژبو زدکونکو اړتیاوې  ګڼل دي. د ټولو لپاره د یو واحد تعلیمي سیسټم رامنځ 

والو د اداري او برشي رسچینو په ګډون رسه ظرفیت لوړولو اسانتیاوې برابرول، او په ټولنه  پوره کړي. د ټولو برخه 
 1ې ښوونيز توکي چمتو کول چې د الرسس امکانات یې اسانه/ممکن وي.  ک 

د معلولیت لرونکو خلکو فزیکي او رواين وړتياوو رسه شخصیت، استعداد او خالقیت ته وده ورکول. د شخصیت  
- د تعریفونو پر اساس ویلی شو چې شخصیت د جسمي او رواين ځانګړتیاوو ترکیب دی، کوم چې د بیولوژیکي 

او احساسات وربښي ټولن  ته په کړنو کې یو ډول ځانګړي عواطف  او فرد  له کبله رامنځته کيږي  یزو رشایطو 
 )عمومي ټولنپوهنه(.   

کول.    ی ليدونکي ماشومانو لپاره د ټولنې د ژبني شناخت پیاوړ اوريدونکي او نه د اشارو ژبې زدکړې اسانول او د نه 
ه ماشومان چې نه ويني او نه اوري، د اشخاصو او چاپیریال لپاره  ډاډ ترالسه کړئ چې خلک، په ځانګړې توګه هغ 

 لري. ، پوهه و د خربو اترو په مناسبو ژبو، او میتودونو کې چې ټولنیز او اکاډمیک پرمختګ کوي 

 نې ښوونکي بايد مسلکيع دولتونه باید د ښوونکو په شمول د ښوونکو په ګامرنه کې هم مناسب اقدامات وکړي. ي 
 

1
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يتودونو او ځانګړو زدکړو په موادو باندې پوه او برالس وي، او د دې زدکوونکو د درس موادو انتخابول  او د ټولو م   
مطابق، بشپړه پوهه او تجربه ولري )لکه: د برېل کتاب، د اوريدلو د وسايلو کارول،   و وونکو د عمر او ستونز ک د زد 

 د اشارې ژبه، او ...(. 

رنه، چې د اشارو ژبې یا برېل خط په لوستلو کې ماهره وي، کوالی ش  همدارنګه د معلولیت لرونکو خلکو ګام 
ش. ځکه هر معلول    ی ترڅو د زدکړې په ټولو برخو کې کار وکړا   ، چې مسلکي کسان او کارکوونکي وروزي 
 شخص يو مجرب ښوونکی کېدالی ش.  

روزنې او بازار موندنې مسلکي روزنې   د يادونې وړ ده چې د معلولیت لرونکو ماشومانو او ځوانانو لپاره د ښوونې او   
 .  ي نا د ع شخيص فرصتونو د السه ورکولو په م د  نشتوايل د دوی  

 . پياوړی کوي ښه ژبه کارول، خلکو ته ځواک ورکوي او د هغوی رسه د درناوي او اهمیت احساس    ټولنيز ماډل په 
په لومړيتوب کې قرار    ی ، نو مهمه ده چې مقابل لور کله چې د معلولیت لرونکو وګړو په اړه لیکل یا خربې کېږي 

ورته    یا همکار   ی نې دوی ته د نوم په واسطه خطاب کول یا د ډلې د غړي په توګه شاملول، لکه زدکونک ع ولري، ي 
مثبته اغیزه لري. هغه اصطالحات يا ګروپي نومونه لکه "ړانده، کاڼه، ګونګيان، يا معلولي" ډېر نامناسب    ويل 

ځکه چې دا د معلولیت لرونکو خلکو انفرادیت، مساوات یا وقار نه منعکس کوي )يا له ټولنې څخه   ، الفاظ دي 
  بېل ګروپ معريف کوي(. او د معلول فرد اصلی نوم/تخلص بايد واخيستل ش، هم د دوی په وړاندې او هم د 

 دوی په نشتون کې.  

و خلکو رسه مخامخ کېږي، لومړی بايد وړانديز  معلول   له همدارنګه د پیژندګلوۍ په وخت کې کله چې عادي خلګ  
برخې دي، کوالی ش په کیڼ الس  نې د الس روغبړ وش، هغه معلولي چې د الس له نعمت څخه بې ع ی   ، وش 

)اختياري( يا الس په نامه وررسه روغبړ وکړئ. د مرسته کولو پرمهال لومړی معلول شخص وپوښتئ، که غواړئ  
ئ لومړی ترې پوښتنه وکړئ چې آيا ستاسو مرستې ته اړتيا لرئ که نه؟ که مقابل  کوم معلول کس رسه مرسته وکړ 

وروسته معلول کس رسه    له هغې لوري مو مرستې ته اړتيا لرل، بيا ترې وپوښتئ چې څه ډول مرسته کوالی شم؟  
 په غوښتل شوې برخه کې مرسته وکړئ. دا کار د معلول شخص په روحیه باندې بده اغيزه نيش کوالی.  

په يوه سرتګه کتل کېږي. خو  ته  د معلولو وګړو پر وړاندې يوه بله منفي مفکوره دا هم ده چې معلول مرش او کرش  
 د مرشانو رسه بايد د مرش په څېر درون چلند وش، او کرشانو رسه په مينه او عاطفې چلند وش.  

  ر پ   و برخه دي نو د ټولنيزې اړتياو څرنګه چې انسان ټولنيزې ځانګړنې لري، او معلول وګړي هم د يوې ټولنې  
اساس هر معلول کس د اقتصادي او حرفوي زدکړې د ګډون او د ترالسه کولو حق لري. اقتصادي ګډون د  
معیشت لپاره د سوداګرۍ فرصتونو او حرفوي زدکړو په رامنځته کولو او د معلولیت لرونکو خلکو اقتصادي کچې  

دې ترڅنګ معلولیت لرونکو    نونه مسوليت لرونکي مراجع ګڼل کېږي. د موخه دولتي او غيدولتي ارګا لوړولو په 
کوم چې د معلولو خلکو برشي حقوقو څخه ګڼل    ، یو له مهمو اړتياوو څخه دی   ی خلکو لپاره خدماتو ته د الرسس 

 کېږي. 

ټولنې  معلولي په افغانستان کې هغه قربانیان دي چې د هر چا له سرتګو لويديل دي، له دولت څخه نيولې تر  
پورې ټول د معلولینو د اړتياوو او له هغوی رسه د چلند په برخه کې جدي پرمختګ ته اړتيا لري، دولت مکلفیت  
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لري چې د معلولینو د ځانګړو اړتياوو لپاره په ځانګړي ډول زموږ په هيواد کې چې ډېر معلولیت لرونکي وګړي  
د چلند د اصالح په برخه کې يو انقاليب بدلون ته اړتيا  لري، جدي پاملرنه وکړي، او ټولنه هم له معلولینو رسه  

   لري. 

 کړه او دنده:  زده 

  ي چې زدکړه په ټوله نړۍ کې د هر انسان وجيبه ګڼل کېږي، دا مهمه نه ده چې هغه انسان کوم عاد   ه څرنګ 
رشته   د تحصيل خوښه خپله په خپله زدکړه ترالسه کړي او بلکې هر يو حق لري چې ، ی معلول د  که  دی وګړی 
خوښې، عالقې او استعداد رسه سم دنده مخته   ې خپل د کړې وکړي او بيا او لوړې زده  ۍ، منځنۍ لومړن  ، وټاکي 

نه هغه دنده چې د معلوليت په خاطر پرې  ، احساس ولري  ۍ يوس. هغه دنده چې معلول وګړي پکې د خوښ 
ی، چې ځانګړې حق د   ی او دا د دو   ځکه معلولیت لرونکي خلک ځانګړي توپیرونه او وړتیاوې لري   ، تپل شوې وي 

. معلول پاملرنه ورته وش او بيا پر دنده د ګامرلو پر مهال دنده د هغه معلوليت ته په کتو ورباندې و نه تپل ش 
ټاکنې حق لري چې د زدکړې رشته او  د  او په خپله خوښه    ې وګړي د عادي وګړو په شان د مساوي زدکړې، دند 

ې د زدکړې رشته يا د دندې انتخاب ورباندې د هغه معلوليت ته په کتو وتپل  ، نه دا چ د دندې انتخاب وکړي 
 .  ش 

چې، وړیا جربي زدکړه باید ټولو ماشومانو لپاره    ه په افغانستان کې د معلولينو د مل پاليسۍ مقاله وايي؛ څرنګ   
و کې چې د عامه یا  په مساوي ډول پل ش، نو معلولیت لرونکي ماشومان به هم پکې شامل وي. په هغه موارد 

اړتیاوې نه پوره کوي، دوی باید    ې ماشومانو / زده کونکو ښوونيز   و منظم ښوونځي سیستم د سخت معلولیت لرونک 
ځانګړي ټولګي يا ښوونځیو ته الرسسی ولري. په دې ټولګیو يا ښوونځیو کې د تدریس موخه باید دا وي چې  

کې وي. د  په  ه چمتو کړي ترڅو د ټولنو رسه نږدې متاس زدکوونکي ژر تر ژره په عامه سیستم کې تدریس لپار 
توګه په ټولو   ې پوره کولو لپاره، مسلکي ښوونې ته بايد ځانګړې پاملرنه وش، په ځانګړ  و اړتیاو  ې زدکونکو ځانګړ 

او  بايد له پامه ونه غورځوي. د لوړو زدکړو موسسې  يې  ده چې ښوونځي    ښوونځیو کې دا ډېره اړينه موضوع 
ته کړي او  هم باید د معلولیت لرونکو خلکو او د هغوی کورنیو لپاره د اوږدمهاله زدکړې فرصتونه رامنځ پوهنتونونه  

دوی د معلولیت په اړه د عمومي زدکړې رسه بلد کړي. دا کار به د معلولیت لرونکو خلکو وړتیا هغه وخت ډېر  
 او فعاله توګه برخه واخل.    ناکه کې په اغېز د ټولنې په اقتصادي پرمختیا    ی کړي چې په بشپړه توګه دو 

دې ترڅنګ، معلول وګړي په ټولنه کې بايد د دندې او زدکړې په نوښتونو کې منظمه او فعاله ونډه واخل، نه    د 
د دندې مالتړ   په توګه، بلکې د مدافعینو، ډیزایرنانو او خدماتو وړاندې کونکو په توګه.   ي يوازې د يو کارکوونک 

يد د مسلکي دندو فرصتونه، د جنسیت، عمر، معلولیت، مذهب یا سیاس تړاو له مخې له تبعیض  خدمتونه؛ با 
. د معلولیت لرونکو خلکو لپاره د کار ساتنې ټول اقدامات باید د ټولنې اصل وګرځوي پرته ټولو ته د الرسس وړ  

 اړتیاوې پوره کړي.  

شم  په  فرصتونو  د مساوي  بازار کې  په  د کار  معلولین  معاشونه،  ټول  توګه؛  په  بیلګې  )د  کار حق لري  ول د 
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره د فرصتونو برابرولو   ، ، صحي او عادالنه کاري رشایط( توب خوندي 

 لپاره، د دوی ټولنیز او مسلکي خنډونه باید راجسټر ش او مناسب ګامونه واخیستل ش ترڅو د دوی دا ستونزې 
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 ش.    ې او له منځه الړې ل کم په تدریجي ډو   

  امخې پیچلو ننګونو رسه مخ له  معلولیت لرونکې میرمنې، چې د خوځښت/تحرک او نورو ټولنیزو مسايلو اړوند  
ژمنې    له   دي، د دندې عامه بیارغونې سرتاتیژیو او د کار ګامرلو تګالرو ته اړتیا لري چې د حکومت عامه پالیيس 

 ټولنیز حالت او ژوند رشایطو ته وده ورکړي.   رسه سمې په افغانستان کې د میرمنو 
 پايله:  

توګه افغانستان غوندې جګړه ځپل هيوادونه    ې ، او په ځانګړ ه رنځ رسه الس او ګرېوان د له  دا چې نړۍ د معلوليت  
ه  پکې تر ټولو سرت تاوانونه ليديل دي. خو د يو باثباته نظام په راتلو رسه د نړيوالو ټولنو هڅې دا دي چې په جګړ 

ترڅو په نړۍ کې د ددې وګړو ژوند    ، وسې طبقې السنيوی وکړي ځپلو هيوادونو کې د دولتونو ترڅنګ د دې بې 
اړتياوې چې هر انسان هغه ته اړتيا لري لکه؛   ۍ توګه هغه لومړن   ې وي. په ځانګړ  ی تر يوه حده پورې تأمي شو 

 . ی روغتيا، زدکړه او عامه خدماتو ته الرسس 

د ژوند    ی چارې د دو   ۍ توګه ويالی شو چې ځينې مهمې او لومړن   لنډه حاالتو ته په کتو په    و وګړو اوسني   و د معلول 
دي. د بېلګې په توګه؛ د ځانګړې اړتیاوې روزنې اساسات او د دندې مهارتونه باید د    ې د ښه کیدو لپاره اړين 

او لویانو په برخه کې بايد   غږي ش. د معلولیت لرونکو ځوانانو پوهنې وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ رسه هم 
ځینې حرفوي زدکړې پالیيس د پوهنې وزارت او د حرفوي زده کړو ریاست لخوا طرحه ش، ا و د لویانو په برخه  
کې، د ژوند وړتياوې، مسلکي زدکړې او همدارنګه د برشي رسچینو ریاست بايد د معلولیت لرونکو خلکو لپاره د  

کې ولري. د معارف وزارت ترڅنګ اړوند وزارتونو )لکه د شهیدانو او    طرحې په الس   ۍ پالیس   د   پالن جوړولو 
معلولینو وزارت، د روغتیا وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د ټولګټو  

سرتاتیژیو پالن   غږې غږي يو له مهمو موخو څخه دي چې د معلوليت لرونکو وګړو د مالتړ لپاره د هم وزارت( هم 
کولو، پل کولو، څارنې او ارزونې لپاره په ګډه کار کول، د حرفوي بیارغونې په ګډون د ښه ژوند برابرولو کې سرته  

 ونډه لري.  
په مرسته کوالی ش چې  د ګامرنې پالیيس     NGOsموسسو  ياد وزارتونه د خصويص سکټورونو او غیردولتی  

کارګرانو ترمنځ د مساوي فرصت د اصولو پراساس مراعات شوي وي، کوم  داسې طرحه کړي چې د معلولینو او  
 چې په عمومي توګه د معلول کارګرانو او عادي کارګرانو ترمنځ د تبعیض څخه کار وانخل. 

همدارنګه، د ښار جوړونې او د کلیو د بیارغونې پراختیا وزارت او نور رشیکان کوالی ش په ګډه د کلیوايل او  
مو ته د خدمتونو توزیع پراخه کړي او ښاري او کلیوايل سرتاتیژي رسه ونښلوي. خو د سرتاتیژۍ  ييزو سی سیمه 

اصل اړخ بايد د معلولیت لرونکو خلکو د کارموندنې مالتړ کول وي، او د دې تګالرې د پايښت د تضمین کولو  
ي ترڅو د معلولیت د ګامرنې  لپاره باید اغېزمن مکانیزمونه شتون ولري چې معلولیت لرونکي خلک پکې شامل کړ 

 محافظت پالیسۍ پل کولو څارلو کې کليدي برخه اخیستونکي وي.  

راپور کې ګڼ شمېر ستونزې بيان    ي وزارت )د شهيدانو او معلولينو وزارت ( پخپل کلن   ياد مرغه چې  خو له بده 
بده مرغه چې زموږ په ټولنه  . او له د يادولو وړ ده چې په هغه کې د ځینې وزارتونو د نه همغږۍ ستونزه    ې دي، کړ 
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کې ال دا مفکوره جريان لري چې معلولينو ته خدمات برابرول يوازې د شهدا او معلولينو وزارت مسوليت دی،  
 چې دا د ټولنې او يا حکومت په دې برخه کې د ځان ګوښه کولو باندې داللت کوي.  

ي ځواک، فرهنګي، سیاس او تفريحي ځواک،  څرنګ چې يو معلول د ښې روغتيا ترڅنګ مايل ځواک، تعليم 
نورو عادي وګړو په څېر د وطن هر ډول خدماتو څخه د ګټې    په ټولنه کې ژوند کول، ګرځېدل، طبیعت او د 

اخيستنې حق لري، نو په يو مملکت کې دا ټول اړوند ارګانونه د معلوليت لرونکو وګړو پر وړاندې مسول بلل  
ع برش د ښه ژوند برابرولو پر وړاندې د انساين او وجداين مسوليت تررسه کړي.  کېږي، او دوی بايد د خپل همنو 

 ګټې کار وي.    خو دا ټول مسوليتونه د يوه وزارت پر اوږو سپارل به بې 

بنسټونه لکه عامه پوهاوي او زدکړې    چې د دې پالیسۍ د بریا لپاره اساس   ي دې ترڅنګ دولت دا دنده هم لر   د 
او نور اړوند ارګانونه باید د معلولیت دا حساس اصطالح/ويی     MMDت مل کمېسیون ته مخه کړي. د معلولی 

څخه او د معلولیت اړوند تعریفونو لپاره مل الرښوونې شاملې کړي: د معلولیت حساس اصطالحاتو کارولو لپاره  
ې په توګه د  مل الرښوونې  د عامه او خصويص رسنیو په مرسته مخته وړل، د برشي حقونو او پراختیا مسل 

معلولیت په اړه د پوهاوي لوړول، او د سکتوري معلولیت د پوهاوي پروژې پراختیا لپاره معیارونه په نظر کې نيول  
 دي.  
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 معلولیت در افغانستان    سیاسی ـ حقوقی  ابعاد 
 الله شفایی امان 

 چکیده 
افزاید، در بسیاری از کشورهای جهان در حالی که در افغانستان جنگ بر شامر اشخاص دارای معلولیت می 

شان به تسهیالت و خدمات اجتامعی فراهم شده است. در  ها و دسرتسی گیری درباره حقوق آن تغییر چشم 
میان مباحث فراوانی که درباره حقوق و مسائل اشخاص دارای معلولیت وجود دارد، نوشتار حارض به بررسی  

حقوقی معلولیت ـ درباره ابعاد سیاسی و در پی آن است که نشان دهد  سیاسی معلولیت پرداخته ـ ابعاد حقوقی 
هایی پدید آمده و چه تأثیری بر وضعیت این  های پیشین چه مباحث و پیرشفت در چند دهه اخیر نسبت به دوره 

دهد که هرچند میان معلولیت و سیاست رابطه مستحکمی  ها نشان می گذاشته است. یافته و معلولیت  اشخاص  
روی اشخاص    های جدید به های سیاست و حقوق و پیدایش درگاه در حوزه   دلیل توسعه دانش   جود ندارد، اما به و 

ها به معلولیت و رسنوشت اشخاص  ش ای پدید آمده که نگر پیشینه حقوقی بی ـ دارای معلولیت، مباحث سیاسی 
ناتوانان در دو دهه  تغییر داده است. قرارگرفنت  را  بین   دارای معلولیت  امللل و  اخیر در سپهر اصول حقوق 

های حقوق برشی و تحوالت دموکراتیک و فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت به  آموزه 
حقوقی مهمی  ـ گیرد، تحوالت سیاسی نفع آنان صورت می هایی که در حوزه خدمات اجتامعی بهموازات گشایش 
نیافته و  در کشورهای توسعه اند؛ هرچند  حرکتی و روانی از آن مستفید شده های اخیر ناتوانان است که در دهه 
 ای مانند افغانستان، تغییرات بسیار کند و پرهزینه است. در حال منازعه 

 . امللل، محرومیت، تبعیض، افغانستان معلولیت، سیاست، حقوق برش، حقوق بین   کلیدواژگان: 
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 مقدمه 
شناسی، اقتصاد  های روان شود که البته در حوزه موضوعی اجتامعی تلقی می   معلولیت در نگاه نخست هرچند  

به   نیز مبحث مهمی است.  بین و پزشکی  امللل و حقوق برش، اشخاص دارای معلولیت  لطف توسعه حقوق 
اند.  یافته به صحنه آمده ی توسعه ها تقریباً از جامعه حذف شده بودند، در کشورها عنوان اقلیتی که در گذشته  به 

های  در حال حارض این کشورها تعریف و آمار دقیقی از معلولیت و اشخاص دارای معلولیت ارائه کرده و برنامه 
وسیعی برای رفع محرومیت و محدودیت از اشخاص دارای معلولیت که در متامی کشورها جمعیت آنان از ده  

ای مانند افغانستان  نیافته اند. در مقابل در کشورهای توسعه ست گرفته درصد نفوس کشورها بیشرت است، روی د 
به  هنوز  معلولیت  نگریسته منی مسئله مثابه  به  توجه  شایان  به ای  و  در کشورهای جنگ   که این ویژه  شود.  زده 

ن کشورها  نیافته عموماً شامر اشخاص دارای معلولیت نسبت به دیگر کشورها فراوانی بیشرتی دارد. در ای توسعه 
دسرتسی  تری قرار اده است. رصف نظر از  مصائب ناشی از مشکالت اشخاص دارای معلولیت را در رشایط سخت 

های آموزش و  کافی نداشنت به خدمات درمانی و رفاهی، فقدان رشایط مطلوب خدمات شهری، انسداد دروازه 
عِضلی که در برابر اشخاص دارای معلولیت در  ها م  آمیز و تحقیرکننده جامعه، و دهه های ترحم اشتغال، نگاه 

دهد که اشخاص دارای معلولیت در این کشورها  کشورهای در حال منازعه و یا پسامنازعه وجود دارد، نشان می 
امللل و حقوق برش در حامیت از  رغم توسعه حقوق بین از حیث حقوقی و سیاسی، رشایط مطلوبی ندارند. به 

دارا  اشخاص  ناتوان،  جهان افراد  کشورهای  در  معلولیت  حامیت سومی ی  از  افغانستان  مانند  های ای 
به ـ حقوقی  نیستند.  برخوردار  توان گفت جامعه اشخاص دارای  عبارت دیگر می  سیاسی در حد کافی و الزم 

های  اند که حقوق و سیاست در فهرست اولویت معلولیت در این کشورها چنان در تقالی زنده ماندن گرفتار آمده 
 آنان نیست. 

شاید در بدو امر پرداخنت به حقوق سیاسی اشخاص دارای معلولیت موضوعی غیرجدی و فرعی محسوب شود،  
ای را پدید آورده است.  اما واقعیت این است که معلولیت به انحای متفاوتی با سیاست آمیخته و مسایل عدیده 

ست مانند فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، فقه  توان معلولیت را در ابعاد مختلف سیا با نگاه موشکافانه می 
. توسعه دامنه  یک فراهم کرد امللل و حقوق برش رصد کرد و مباحث مستوفایی را درباره هر سیاسی و حقوق بین 

مباحث درباره معلولیت و سیاست با هدف برخورداری اشخاص دارای معلولیت از نتایج آن کاماًل رضوری است  
ترین مسئله  خواهد نشان دهد که هرچند مهم گشاید. این نوشتار می وی این اقلیت می های جدیدی به ر و درگاه 

برای اشخاص دارای معلولیت، معضالت درمانی و اجتامعی است؛ اما معلولیت به دالیل بسیاری با مباحث  
ر  های حقوقی خاص از اشخاص دارای معلولیت د حقوقی و سیاسی پیوند خورده است. درباره حقوق، حامیت 

ترین مباحث حقوقی امللل و حقوق برش مهم های حقوق بین جامعه و قرار گرفنت در زیر چرت حامیتی آموزه 
ها نسبت به اشخاص دارای معلولیت در  هایی که دولت مشی ها و خط است. اما در عرصه سیاست، سیاست 

می  عرصه پیش  در  که  تسهیالتی  و  می گیرند  ایجاد  متفاوت  ا های  مهمی  بحث  ضمن  کنند،    که این ست. 
آزادی  از  معلولیت  دارای  اشخاص  حداکرثی برخورداری  مشارکت  امکان  و  سیاسی  و  مدنی  در  های  شان 

 در نظر دارد نکات یادشده را با تأکید بر موضوع شود. این نوشتار  های سیاست امری مهم تلقی می عرصه 
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 معلولیت و سیاست در افغانستان سامان دهد.   
 نظری های مفهومی و  چارچوب 

 چیستی معلولیت   - 1
گفته  »ناتوانی«  را  آن  معادل  فارسی  در  که  است  عربی  واژه  و  معلولیت  متضاد »صحت«  معلولیت صفت  اند. 

شود. نگاه  می استفاده  ها  ها و یا ناکارآمدی قوای درونی آن »سالمت« است که در مورد نقص اعضای بدن انسان 
ای است. در نتیجه  رشته معلولیت در حوزه تحقیق سوژه بین   که این   محققان به معلولیت، یکسان نیست. چه 

ها چنین  شناسان و فیزیولوژیست شود، از منظر جامعه چه از نگاه روانشناسان نقص شمرده می ممکن است آن 
که برخی  های متعدد و گاه متفاوتی از معلولیت وجود دارد. چنان ها و برداشت پایه تعریف انگاشته نشود. بر این 

آورده تسهی  و  کرده  تعریف  معلول  اوصاف شخص  با  را  معلولیت  بهرت  تفهیم  و  فاقد عملکرد  ل  که  »کسی  اند: 
تر از استاندارد و زندگی عادی در جامعه باشد،  جسمی، توان ذهنی و سالمتی روحی و روانی، در حد پایین 

قد است که ناهامهنگی  شود«. اما سازمان بهداشت جهانی این تعریف را نقد کرده و معت معلول محسوب می 
توان معلول بودن و یا )غیرعادی( بودن تعریف کرد. اما  نقص اعضا در یک فرد با منظر و استاندارد جامعه را می 

چیز را از زاویه  ای متفاوت است. برای آنانی که همه عادی و غیرعادی بودن امری است نسبی و در هرجامعه 
امتیازات حق زبده  و  می پروری  نگاه  سامل ویژه  به  هم  را  جامعه  که  است  طبیعی  دارای  کنند،  اشخاص  و  ها 

ها تقسیم کنند.  ارزش ها و بی ها، زنان و مردان، فرماندهان و فرمانربان، ارزش ها و غیرعادی معلولیت، عادی 
 ( ۱۱:  ۱3۹7)ابوطالبی و دیگران،  

اند. در  ( از معلولیت را پذیرفته 2006تقریباً بیشرت محققان تعریف کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ) 
رود  ماده یکم این کنوانسیون آمده است: »در اصطالح اشخاص دارای معلولیت برای متام اشخاصی به کار می 

مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی بوده، در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر  که دارای نقایص طوالنی 
به بیان   ( 208: ۱3۹5وی با دیگران دچار تأخیر شوند«. )مقدادی، مشارکت کامل و مؤثر بر اساس اصول مسا 

و اجتامعی و یا   ای از عوامل ذهنی، جسمی دیگر از نظر این کنوانسیون، معلولیت عبارت است از مجموعه 
شود  نحوی در زندگی شخصی اثر سوء دارد و مانع از ادامه زندگی وی به صورت طبیعی می ها که به ترکیبی از آن 

توان و   نیازمند خدمات  نظر شخصی و اجتامعی  از  نبود امکان زندگی مستقل،  به دلیل  بخشی است.  غالباً 
شود  چنین معلولیت به ناتوانی در انجام متام یا قسمتی از رضوریات عادی زندگی فردی یا اجتامعی گفته می هم 

د است. نقص عارضی ممکن است  که علت آن وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی در قوای جسامنی یا روانی فر 
باشد.   و...  جنگ  اتفاقات،  کار،  حوادث،  تصادفات،  نتیجه  یا  باشد  بیامری  یک  طوالنی  سیر  از  ناشی 

 ( ۱85:  ۱3۹5کفشیان،  )زرین 

صورت جامع و شامل به معلولیت نگریسته است. این در  تعریف کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت به 
مورد توجه پژوهشگران قرار داشت.    1ائه این تعریف، تعریف سازمان جهانی بهداشت حالی است که تا پیش از ار 

 

1
. World health organization 
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در تعریف این سازمان معلولیت به معنای مانع و سد است و معلول فردی است که در اثر ضایعات ارثی، بیامری  
ت داده و از استقالل طور دایم یا موقت از دس یا حوادث و یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی یا روانی خود را به 

بر پایه این    1( ۱۹73)اعالمیه سازمان جهانی بهداشت،    . فردی او در آموخنت و یا کار کردن کاسته شده است 
تعریف معلولیت و ناتوانی رشایطی است که در توانایی فرد در انجام کارهای روزانه اختالل ایجاد کرده و امکان  

 کند. را محدود می نقص عضو  ی از  های معمولی و متعارف ناش انجام فعالیت 
 ها معلولیت و نگرش   - 2

گیری از اعضای آن ناتوان محسوب  معلولیت پدیده همزاد برش است و در متامی جوامع تقریباً درصد چشم 
نگاه می  نگاه بدبینانه  یکسان نبوده است.  به این پدیده  های افراد و جوامع  و برداشت ها  شوند. با وجود این 

هایی قرار ها، در دو رس طیف نگرش انگار آن فرشتگان رحمت بینانه  اشخاص دارای معلولیت و نگاه نیک   ر دیوانگا 
های  شدن رشته با تخصصی   که این   های متفاوت وجود داشته است. ضمن گیرند که در طول تاریخ در فرهنگ می 

پدید   پیشینه هایی نو و بی ، نگرش شمولی مانند معلولیت های جهان علمی و رونق گرفنت پژوهش درباره پدیده 
توان آن را در ذیل دو رویکرد اصلی  آمده است. در حال حارض موضوع معلولیت در رشایطی قرار دارد که می 

 گرایانه(«. و دوم، »نگرش علوم انسانی )کل   شناسانه(« مورد مطالعه قرار داد: یکم، »نگرش علوم طبیعی )زیست 
 الف( نگرش علوم طبیعی

فرد که فعالیت منظم و طبیعی سیستم بدن وی را مختل  و امر معلولیت عبارت است از نقص فیزیولوژیکی  در بد 
است.    ای غیرمعمول است که به انسجام سیستم تن آدمی آسیب زده کرده است. از این منظر معلولیت پدیده 

شناس و اطبا را به خود  ست توان گفت چنین نگرشی به معلولیت، قدمتی دیرینه داشته و توجه عاملان زی می 
به معلولیت، رویکرد زیستی و پزشکی  ترین رویکردها توان گفت که یکی از مهم جلب کرده است. از این رو می 

شود و در نتیجه تنها به وضعیت بیامر یا معلول در حوزه شخصی  است. در این نگرش، معلولیت بیامر انگاشته می 
شود. در نتیجه معلولیت یک عارضه شخصی  کی و زیستی پرداخته می ویژه از حیث پزش ها و به و محدودیت 
این فرد    درواقع ای است.  شود که از بیامری و یا نقص ژنتیکی ناشی شده و نیازمند درمان حرفه دانسته می 

یا نیست. از این منظر معلول عضو منفعل کند چه کسی معلول است ای است که تعیین می متخصص و حرفه 
چنین  اند. هم نوعی از جامعه جدا نگاه داشته شده جامعه است که همراه با دیگر اشخاص دارای معلولیت به 

توان از او انتظار زیادی داشت. هسته مرکزی این  کند که منی جامعه معلول را فردی ناکارآمد و ناقص تلقی می 
های  ریزی تنها به سیاست یابی به سالمت قرار گرفته است و در سطح سیاسی و برنامه دل بر درمان و دست م 

کلوگ،   و  )کوربت  دارد  توجه  از دهه  2000درمانی  قبل  تا  نگرش  این  بود. سپس    ۱۹80(.  نگرشی مسلط 
در این    که این چه    ( ۱60:  ۱3۹3،  نیا فاطمی نظران این مدل نگرش را نقد کردند. )صادقی فسایی و  صاحب 

کند، مغفول واقع  متأثر می نگرش بسیاری از موضوعات و مسائلی که زندگی و آینده اشخاص دارای معلولیت را  
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شده بود. کاستی مهم این نگرش این است که دیدگاه حذفی اشخاص دارای معلولیت از صحنه اجتامع را  
 دهد.  ز ابعاد گسرتده آن تقلیل می کند و موضوع معلولیت را به ب عدی ا ناخواسته تأیید می 

 ب( نگرش علوم انسانی 
شدن دانش از نیمه دوم قرن بیستم به موضوعی مورد توجه در  معلولیت به لطف توسعه علوم انسانی و تخصصی 

شده است. هرچند درباره معلولیت    ل بد شناسی، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی  شناسی، روان های جامعه حوزه 
-از بار ارزشی نگرش علوم طبیعی به موضوع چیزی کاسته نشده و به لطف توسعه دانش زیستی و پزشکی گره 

یافته، گشوده شده است. اما حقیقت  ویژه در کشورهای توسعه های زیادی از کار اشخاص دارای معلولیت، به 
  که این   تر و راهگشاتر است. چه مراتب مهم انسانی به معلولیت به   این است که در حال حارض اهمیت نگرش علوم 

به خدمات پزشکی خالصه نشده و اشخاص دارای   در دوره کنونی مطالبات اشخاص دارای معلولیت دیگر 
های مختلف علوم انسانی را به خود  های مختلف اجتامع به صحنه آمده و در نتیجه رشته معلولیت در عرصه 

د. در نتیجه در نگرش علوم انسانی، معلول رصفاً یک بیامر نیست، بلکه عضوی از بدنه جامعه است  ان درگیر کرده 
گذاری  کند و تعامالت او با محیط و جامعه، و حتی سیاست و سیاست ها مطالبه می که سهم خویش را از فرصت 

گرایانه به موضوع است که  کل نگرش علوم انسانی به معلولیت نوعی رویکرد    درواقع گیرد.  مورد توجه قرار می 
های اجتامعی و انسانی فرایندها و پیامدهای مرتتب بر پدیده معلولیت را در فضای اجتامعی  سعی دارد زمینه 

عبارت دیگر نگرش علوم انسانی نگاهی (. به  ۱60:  ۱3۹3نیا،  مورد مداقه قرار دهد. )صادقی فسایی و فاطمی 
داری است. این است رویکردهای پیشین مبتال به ایدئولوژی نظام رسمایه   کالن و کلی به معلولیت دارد و معتقد 

کند و آن را با  سازی، معلولیت را در محیط اجتامعی خود فهم می خالف نگرش پزشکی و نظریه نرمال نگرش  
 دهد. کنند، پیوند می نحوی از انحا به معلولیت ارتباط پیدا می های مختلف علوم انسانی که به های رشته داده 

 نگاه مکاتب سیاسی به معلولیت    - 3
شود؛ اما در چند دهه اخیر پای  شناسانه دانسته می معلولیت عارضه زیستی و سپس مسئله جامعه   که این رغم  به 

باره پدید  آن به مباحث حقوق و علوم سیاسی نیز کشانیده شده و در حوزه سیاست رویکردهایی متفاوت در این 
ها معنا و  کدام از مکتب دهد که معلولیت در هاضمه هر مکاتب چهارگانه ذیل نشان می آورده است. رویکردهای  

 مفهوم سیاسی خاصی پیدا کرده است. 
در چ   کارکردگرایان:   - 1 اعضا  همه  که  است  ارگانیستی  نگاه کارکردگرایان جامعه یک وضعیت  ارچوب  ه در 

بینند که در  عنوان یک جسم مادی ناقص می ه  ها فرد معلول را ب کاری دارند. آن هامهنگی و توافق با هم هم 
در این نحله فکری معلولیت با اختالل یکی پنداشته    ( 2002انجام کارکردهای خود ناتوان است. )دونالدسون،  

های مدیریت شود. بنابراین فرد معلول باید خود را در اختیار اقتدار نظم حاکم قرار دهد و با پیروی از رژیم می 
بر است که  عبارت دیگر معلول یک فرد متفاوت، وابسته و فرمان به نظم اجتامعی پیوند دهد. به  درمان، خود را 

 شود. مانند دیگر شهروندان حل و هضم می در هاضمه نظام اقتدارگرای حاکم  
رویکرد تفسیرگرایانه معتقد است که معلولیت طی یک فرایند تفسیری در تعامالت اجتامعی    تفسیرگرایان:   - 2

ها معلولیت را یک تولید ارادی فعال برای کند. آن شود و محیط سیاست به ساخنت آن کمک می خته می برسا 
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بخش  کنند. اساس این نحله بر نظریه گافمن قرار گرفته است که الهام خلق یک هویت اجتامعی تعریف می 
بوده است. )رشی،  از مطالعات موضوع معلولیت  ت مفهوم   ( 2006    بسیاری  دهد که  وضیح می سازی گافمن 

شکلی که اشخاص دارای معلولیت  گیرد؛ به زنی و نوعی ضایع شدن هویت قرار می چگونه معلولیت موضوع انگ 
عنوان گروهی غیرخودی و بیرونی تعریف کند. در مکتب تفسیرگرایان نهادهایی متفاوت مانند مدرسه و    را به 

ها  شوند که آن زنند و سبب می اد معلول انگ ناتوانی می بیامرستان به عنوان ابزار دست نهادهای حکومتی بر افر 
شود  ل می بد رفته به هویت دوم این افراد  متناسب با هامن انگ از خود رفتار نشان دهند. این رفتار ضعیفانه رفته 

 کند. ها را فراهم می عاطفی آن ـ نوبه خود زمینه انزوای اجتامعی که این امر به 
کند  اجتامعی تعریف می ـ این رویکرد معلولیت و اختالل را عالیمی فرهنگی رادیکال:    گرایان رویکرد انسان   - 3

هایی که برای توصیف یک فرد معلول  کنند. بنابراین واژه های متفاوت آن را تولید می ها و ایدئولوژی که فرهنگ 
می   به  گرفته  ارزش کار  حاوی  نهفته شود،  هنجارهای  و  روش ها  با  تنها  که  است  و  ها ای  علمی  عمیق  ی 

گرا و مکتب فرانکفورت دارد.  توان آن را فهم کرد. این رویکرد ریشه در نظریات مارکس انسان شناسانه می مردم 
شوند، رسشار از عنارص فرهنگی و  مفاهیمی که برای توصیف به کار گرفته می   از این منظر   ( ۱۹۹7)پارکر،  

توان  داشته شود. معلولیت وضعیتی است که از طریق آن می   است که نباید از چشم محقق دور نگاه   ایدئولوژیک 
کند.  طور غیرمستقیم ایدئولوژی سامل بودن را تبلیغ می عبارت دیگر به بدن سامل را به جامعه معرفی کرد. به  

ها و  معلول/غیرمعلول فرایند جذب و طرد اجتامعی است که در قالب واژه   درواقع   ( 2002)فوکس و لیبکین،  
بازتاب می مفاهیم   را  آن خود  تأمین دهد.  و طردی که  اغلب  هم جذب  که  است  منافع گروهی خاص  کننده 
 های قدرت و سیاست را در اختیار خود دارند. گلوگاه 

عنوان یک فرایند طرد ساختاری، اجتامعی، اقتصادی  این رویکرد نیز معلولیت را به    ساختارگرایان رادیکال:   - 4
های عادی زندگی منزوی شود. این رویکرد که  شود فرد معلول از عرصه سبب می   کنند که می   و سیاسی تعریف 

است.  به  اثر گذاشته  معلولیت  زمینه  در  مطالعات  از  بسیاری  بر  است،  منسوب  تاریخی  ماتریالیسم  به  نوعی 
داری  شناسی مارکسیستی، معلولیت و بیامری را محصول نظام رسمایه ساختارگرایان رادیکال تحت تأثیر جامعه 

کنندگان منفعل مداخالت و ایدئولوژی طبقه  عنوان دریافت ها اشخاص دارای معلولیت را به  کنند. آن معرفی می 
ها معتقدند معلولیت بهانه خوبی برای طرد اجتامعی و محرومیت از مشارکت  کنند. ماتریالیست تصویر می حاکم  

شود، اشخاص  عنوان کاال در جامعه خرید و فروش می  های اقتصادی است. از زمانی که نیروی کار به در فعالیت 
اجتامع طرد شده  از صحنه  از گذشته  بیش  معلولیت  )گلیسون،  دارای  نحله  نظریه   ( ۱۹۹۹اند.  این  پردازان 

از فرصت  بودند و  معتقدند که اشخاص دارای معلولیت در دوران فئودالی  برخوردار  های اجتامعی حداقلی 
داری با گسرتش اقتصاد بازار و  شدند. اما در دوران رسمایه می حامیت  واده و کلیسا  معمواًل از سوی نهاد خان 

داده  دست  از  را  خود  اجتامعی  منزلت  گذشته  از  بیشرت  معلولیت  دارای  اشخاص  باتالق  تولیدی،  در  و  اند 
 ( 20۱۱اند. )گودلی،  های طبقاتی گیر افتاده های دولِت برآمده از شکاف سیاست 
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 ولیت و سیاست  پیوند معل   - 4
عنوان یک اقلیت متفاوت از اکرثیت جامعه، اذهان اکرثیت جامعه  معلولیت و حضور اشخاص دارای معلولیت به 

را به فلسفه وجودی اشخاص دارای معلولیت جلب کرده و چه بسا مورد توجه فیلسوفان سیاسی واقع شده است.  
به اشخاص دارای معلولیت  اطق جهان نگرش عمومی توان گفت که از دیرباز در بسیاری از من طور کلی می به 

نگریستند؛ معلول فرزند شیطان، دارای روح  منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول به دیده حقارت می 
مراقبت  محتاج  و  ترحم  شایسته  و  حقیر  موجودی  یا  گناه  مثره  و  است.  خبیثه  بوده  دایمی  های 

های بسیاری از نحوه برخورد با اشخاص دارای معلولیت اعم از  بحث   در منابع تاریخی   ( 7۹ : ۱36۹ )مشکور، 
کردن آنان، ترحم و حفظ و نگهداری آنان در مراکز ویژه و جدا از جامعه شده است. با ظهور ادیان  کشنت و قربانی 

و تکامل انسانی جوامع، از شدت برخوردهای ناگوار با اشخاص دارای معلولیت کاسته شده است. اما جای  
افکندند و ارسطو در  ها، کودکان معلول را در رودخانه می ها و هندی تعجب نیست که در دوران باستان، یونانی 

به رسمیت منی  را  افراد اشخاص دارای معلولیت  شناسد و معلم وی  اثر مشهور خود »سیاست«، حق حیات 
راند. در قرون وسطی  اتوپیای« خود می ورزد و اشخاص دارای معلولیت را از » »افالطون« بر اصالح نژاد تأکید می 

ماندگان ذهنی، ساحره شمرده شده و گاه به جرم داشنت روح  ویژه عقب هم برخی از اشخاص دارای معلولیت به 
 ( ۱7۱:  ۱3۹3شدند. )فرجی،  شیطانی به آتش کشیده می 

ن در نگرش فلسفی ویژه پس از دو جنگ جهانی تحول بنیادی تحوالت عرص روشنگری و توسعه علوم انسانی به 
های حقوق و علوم سیاسی نیز درگیر شده و دامنه مباحث را توسعه  به معلولیت پدید آورد. در این میان رشته 

امللل مباحث بسیاری را پدید آورد و در فلسفه سیاسی،  دادند. معلولیت در فلسفه حقوق برش و حقوق بین 
به پرسش اندیشه سیاسی و جامعه  بسی شناسی سیاسی  اری درباره جایگاه اشخاص دارای معلولیت در  های 
های سیاسی از اشخاص دارای معلولیت، انزوای سیاسی  مثابه انساِن سیاسی، حامیت عرصه سیاست، معلول به 

اشخاص دارای معلولیت، مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت، و حقوق سیاسی اشخاص دارای معلولیت  
به   به علوم سیاسی، درگاه یز کردن مباحث جامعه رسد رسر نظر می پاسخ داده است.  های  شناسی و حقوق 

اثرهای مشهودی نیز بر وضعیت اشخاص دارای معلولیت  جدیدی را به روی پژوهش در حوزه معلولیت گشوده و  
نحوی که اکنون در تلقی افکار عمومی حضور و کنشگری اشخاص دارای  نهاده است. به در چند دهه اخیر  
شود و تا حدود زیادی ذهنیت دوانگاری و بیگانگی میان معلولیت  نه سیاست، عجیب تلقی منی معلولیت در صح 

 و سیاست برچیده شده است. 
 معلولیت از منظر اسالم   - 5

که شامر چشم  افغانستان  مانند  اسالمی  کشورهای  در خود جای  برای  را  معلولیت  دارای  اشخاص  از  گیری 
م به معلولیت چیست و اشخاص دارای معلولیت از منظر اسالم، در جامعه  اند، بسیار مهم است که نگاه اسال داده 

دست آورد که نگاه دین اسالم به موضوع  توان به  چه جایگاهی دارند. از تفحص در منابع دینی و تاریخ اسالم می 
ید و از آنجا که  آ ها پدید می ها از نگرش گیری ها بوده است. جهت ترین نگرش از مرتقی معلولیت در ترازوی امروز  

شود، در نتیجه  های جمعی و فردی اصل بنیادین دانسته می نظر از تشخص در اسالم کرامت انسانی رصف 
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ْم يِف اْلرَبِّ و الَْبْحرِ    معلولیت در اندیشه اسالمی کامالً انسانی است. بر اساس آیه و لََقْد َكرَّْمنا َبنِي آَدَم و َحَمْلناه 
وبًا و َقبَاِئَل لِتََعارَف وا )حجرات/   ( و آیه ِإنَّا 70)ارساء/  ع  ( حقوقی که رشیعت  ۱3َخلَْقنَاك ْم ِمْن ذَكٍَر و أ ْنثَى و َجَعْلنَاك ْم ش 

شود  سو به دلیل وسعت رحمت الهی شامل اشخاص دارای معلولیت نیز می اسالم برای انسان شناخته، از یک 
شناسانه است که  انسانی در ادبیات دینی، اصلی انسان سو ناظر بر کرامت برشی است. »اصل کرامت  و از دیگر 

تنها جنبه توصیفی ندارد و متضمن حقی است که خداوند همراه با خلقت آدمی، به وی ارزانی داشته است.  
کس مجاز نیست کرامت  این بدان معناست که هر انسانی حق پاسداری از حرمت کرامت خویش را دارد و هیچ 

   ( 6۱8:  ۱382نقض کند. )نوبهار،    انسانی خود یا دیگری را 
تنها معلولیت  هایی از اشخاص دارای معلولیت اشاره شده و در متامی آیات مرتبط نه چنین در قرآن به طیف هم 

تنقیص نشده است، بلکه برای اشخاص دارای معلولیت امتیازاتی نیز در نظر گرفته شده است. در قرآن کریم  
و حرکتی از نظر کرامت انسانی مساوی افراد عادی دانسته شده است؛ از    وایی افراد دارای معلولیت بینایی، شن 

( نشان داده شده که خداوند  2و ۱أَن َجآَءه  األْعمی« )عبس /     و تََولّی َ جمله در آیات آغازین سوره عبس »َعبَس 
ا افراد غنی و ثرومتند بر  این دلیل که نابینایی از سوی وی تکریم نشده و فرد ی کسی را مورد عتاب قرار داده به  
 ( 2۱7:  ۱3۹5وی مقدم شده است. )مقدادی،  

رسد که نگاه اسالم به  نظر می معلولیت در سنت روایی و تاریخی اسالمی نیز جدی انگاشته شده و چنین به  
: »هر مسلامنی که  که در روایتی از پیامرب اسالم نقل است اشخاص دارای معلولیت، حامیتی بوده است. چنان 

دهد که برای او پاداش اعامل زمان سالمتی را ثبت  آسیب جسمی داشته باشد، خداوند به فرشتگان دستور می 
حرضت محمد در دوره حکومت    ( 306ق:  ۱40۹،  3کنند تا آن زمان که بهبودی یابد.« )املتقی هندی، ج  

با جدیت ادامه  شد، اش سیاست حامیت از اقشار مستضعف را که شامل اشخاص دارای معلولیت می ساله ده 
به اشخاص دارای معلولیت    ادامه یافت. در تاریخ خلفا نگاهی منصفانه   داد و این سنت در عهد خلفای راشد 

خورد که  برای حامیت از اشخاص دارای معلولیت به چشم می   هایی بسیار ها منونه وجود داشت و در سیره آن 
یاری افراد بیامر و نابینا و معلول،  شود. در سیره خلفا برای  گیری و... می شامل تأمین معیشت، درمان، پیش 

املال  برای معیشت اشخاص دارای معلولیت از بیت   ؛ خصوصاً در عهد عمر که او گیر وضع شده بود قوانینی چشم 
سنت حامیت از اشخاص دارای معلولیت در دوره پس از    ( ۱۱۹:  2002  سهمی قرار داده بود. )عیوش و زعنون، 

به اشخاص    نیز ادامه یافت. نقل است که عمر بن عبدالعزیز، پنجمین خلیفه اموی توجهی خاص   ای راشد خلف 
عنوان منونه او به شهرهای مختلف نامه نوشت که سهمیه نابینایان، افراد  دارای معلولیت و ناتوانان داشت. به 

ربند و برای هر دو نفر از آنان یک خادم قرار دهند.  املال باال ب فلج، ناتوانان و بیامران را در دفاتر پرداخت از بیت 
 ( ۱55- ۱54ق:  ۱33۱جوزی،  )ابن  
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 سیاسیـ معلولیت و مسائل حقوقی 
 معلولیت به عنوان اقلیت    - 1
شوند. براساس تعریف  طور کلی  اشخاص دارای معلولیت در متامی کشورهای جهان اقلیتی بزرگ دانسته می به 

دهند.  درصد متام نفوس جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می   ۱0شرت از  ، بی 1سازمان جهانی بهداشت 
بررسی کنیم، ممکن است  تر یعنی بعد اجتامعی و اقتصادی هرگاه این رقم را از زاویه وسیع  ( ۱37۹)کاملی، 

تامعی  حوادث طبیعی و تحوالت طبیعی مانند وقوع بالیای طبیعی و تحوالت اج  که این به آن افزوده شود. چه 
می  جنگ  جنگ مانند  کشورهای  برای  رقم  این  نتیجه  در  دهد.  افزایش  را  معلولیت  درصد  و  تواند  زده 

درصد افزایش پیدا کند. چند ویژگی اساسی وجود دارد که    ۱5تواند تا رقم  ای مانند افغانستان می نیافته توسعه 
هایی کند. تفاوت یکی از ویژگی می   عنوان یک اقلیت اجتامعی معرفی جمعیت اشخاص دارای معلولیت را به 

ها در موقعیت اقلیت قرار گیرند. واقعیت این است که افراد معلول با معلولیت و نقص  شود آن است که سبب می 
گذاری تحقیرآمیز نیز  عضو رسوکار دارند و این موضوع مبنای تفاوت این گروه با دیگر اعضای جامعه است. نام 

اکرثیت جامعه برای خطاب قرار دادن اشخاص دارای معلولیت در قالب  است که بیانگر یک فرایند اجتامعی  
این فرایند نوعی   درواقع کنند. هایی چون »ناتوان«، »از کار افتاده«، »اختالل« و »معلول« از آن استفاده می واژه 
است. )صادقی فسایی و  و کارکردهای الزم در جامعه    عنوان افرادی فاقد توامنندی زنی به افراد معلول به انگ 

   ( ۱84:  ۱3۹3  نیا، فاطمی 
اقلیت دانسته می  از مواهب زندگی و  مانند اکرثیت منی   که این شوند. چه  ناتوانان در متامی کشورها  توانند 

نیافته و  در کشورهای توسعه درمانی، اجتامعی، اقتصادی، حقوقی، و سیاسی بهره بربند. هرچند    های فرصت 
وخیم  ناتوانان  بحران، وضعیت  و سیاسی می دچار  منظر حقوقی  از  است.  دارای  تر  اشخاص  که  توان گفت 

در جامعه معلولیت   بزرگ  آن اقلیتی  از جوانب مختلف حقوق  که  می اند  گرفته  نادیده  توسعه  ش ها  فرایند  ود. 
ای  چنین تغییر سبک زندگی انسان امروزی، آینده روزافزون و ایجاد مخاطرات جدید برای حیات انسانی و هم 

تواند  حدی زیاد است که انسان عادی منی کشد. رسعت تغییرات در جامعه به را به تصویر منی   امیدوارکننده 
هایی متفاوت داشته باشد.  علول که ممکن است محدودیت رسد به فردی م ها هامهنگ کند، چه خود را با آن 

هایی که ناشی از معلولیت  اند. مانند محدودیت جامعه اشخاص دارای معلولیت از ابعاد مختلف دارای مسئله 
بیمه آن  نبود حامیت مناسب  نبودن فضاهای شهری،  ها،  ای و خدمات درمانی، فقر خانواده هاست: مناسب 

سازی فعالیت  بر بودن عادی ها، محدودیت در تعامالت اجتامعی اعضای خانواده، هزینه نه ناتوانی در تأمین هزی 
مند در خصوص اشخاص دارای معلولیت  های یکسان و زمینه اشخاص دارای معلولیت، نبود راهربدها و سیاست 

کند.  ی و بسیاری مسائل دیگر که فرایند برگشت اشخاص دارای معلولیت به فضاهای اجتامعی را مشکل م 
 ( ۱5۹:  ۱3۹3نیا،  )صادقی فسایی و فاطمی 

 مشکالت و مسائل زندگی، پرداخنت به سیاست و مشارکت در قدرت را  درگیر شدن اشخاص دارای معلولیت در  
 

1
. WHO 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-برش علمي حقوق  | 36

کند، سیاست اولویت او نیست و او کند. بنابراین برای معلولی که برای بقا تالش می ها خارج می از دسرتس آن 
شود. این جداافتادگی رشایط در اقلیت ماندن ناتوانان را  از بدنه سیاسی جامعه جدا می صورت غیرارادی  به 

های دموکراتیک  خواه و هم نظام های متامیت تواند هم در نظام کند. انسداد باب سیاست می تشدید و متدید می 
  ه وادی سیاست باز کند. به تواند بدون رشط پای ناتوانان جامعه را ب خود منی خودی اتفاق بیفتد. دموکراسی به 

گونه مثال، در افغانستان هرچند رشایط زیستی اشخاص دارای معلولیت در دوره پس از طالبان قدری بهرت  
های محروم مجال آن را پیدا  ساالر جدید چندان کارآمد نیست تا منایندگان اقلیت شده است، اما نظام مردم 

سهمی از کیک قدرت را به نفع جامعه اشخاص دارای معلولیت    شان منایندگی کرده و قطاران کنند تا از هم 
 تصاحب کنند. 

 سیاسی ـ های حقوقی معلولیت و محرومیت   - 2
شوند. البته مقصود از محرومیت در  همزاد معلولیت است و این دو تقریباً از یکدیگر جدا منی   محرومیت واژه 

های  آمیز و منفی و محدودیت های تبعیض رش سپهر مباحث مربوط به معلولیت، محرومیت اجتامعی است. نگ 
مرتاکمی که در مسیر زندگی ناتوانان قرار دارد، موجب شده است این اقلیت بزرگ جامعه از بسیاری از حقوق 

تنها محروم مبانند، بلکه در برخی جوامع کاماًل از صحنه اجتامع  ها برخوردارند، نه هایی که دیگران از آن و فرصت 
ن  در  شوند.  می طرد  معلولیت  )زرین تیجه  بینجامد.  اجتامعی  طرد  به  دامنه    ( ۱85:  ۱3۹5کفشیان،  تواند 

محرومیت نسبت به اشخاص دارای معلولیت بسیار وسیع است و تقریباً در متامی ابعاد زندگی آنان را با مشکل  
امعه شده است و  های متعارف در ج عبارت دیگر، معلولیت فرد سبب محرومیت وی از فرصت کند. به  مواجه می 

فرد را افزون بر معلولیتی که از نظر جسمی دارد، دچار معلولیت اجتامعی نیز کرده است، زیرا سطح پایین  
های موجود در جامعه  رغم میل باطنی خود از فرصت شوند که فرد به زندگی، بیکاری و درآمد پایین موجب می 

   ( ۱66:  ۱3۹0نیا،  را ایفا کند. )ظهیری   های مورد نظر خود و دیگران محروم شود و نتواند نقش 
محرومیت بی  از  بسیاری  حقوقی گامن  محرومیت  در  ریشه  معلولیت  دارای  اشخاص  در  ـ های  دارد.  سیاسی 

مانند امرار معاش، امنیت، اشتغال دایمی،    اند حقیقت فهرست مواردی که اشخاص دارای معلولیت از آن محروم 
درآمد، اموال، اعتبار، زمین، مسکن، حداقل سطح مرصف، تحصیالت، مهارت و رسمایه فرهنگی، رفاه اجتامعی،  
حقوق شهروندی و برابری حقوقی، حضور دموکراتیک، کاالهای عمومی، نژاد ملی و یا غالب، خانواده و معارشت  

نظام سیاسی علیه  ها و مامنعت و... ریشه در محدودیت   م اجتامعی، انسانیت، احرتا  هایی دارد که جامعه یا 
عنوان یک  توانند به اشخاص دارای معلولیت منی   که این   ( 2007محرومان ایجاد کرده است. )آبرامز و گردون،  

ام کنند ناشی  ها تحمیل شده است، اقد هایی که اغلب از سوی دیگران بر آن اقلیت نابرخوردار علیه محرومیت 
اگر تغییرات    که این اند. و یا  عنوان یک انسان از آن برخوردار اما محروم از آن به حقوقی است که به از ناآگاهی 

گیرد، اغلب ناشی از آن است که اشخاص  کندی صورت می اجتامعی و رفاهی در جامعه در مورد ناتوانان بسیار به 
های قدرت حضور ندارند. درکل  اند و در صحنه سیاست و بازی انه دارای معلولیت با حقوق شهروندی خویش بیگ 

های  های اشخاص دارای معلولیت در دیگر بخش محرومیت حقوقی و سیاسی موجب شده است که محرومیت 
 شان به صورت چندالیه باقی مباند و حتا تشدید شود. زندگی 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 37  

 در عرصه سیاست   معلولیت و تبعیض   - 3
کند.  های سیستامتیک را فراهم می زه معلولیت به صورت خودکار موجبات تبعیض های مرتاکم در حو محرومیت 

از سوی   اجتامعی  اقلیت  این  که  است  آن  معلولیت  دارای  اشخاص  مورد  در  محرومیت  فاسد  تالی  بدترین 
خود نوعی تبعیض است؛ اما هر  خودیگیرند. محرومیت به منایندگان جناح اکرثیت موجب تبعیض قرار می 

ی تبعیض نیست. تبعیض همواره با رنج و شکنجه درونی همراه است که شخص مورد تبعیض آن را  محرومیت 
کند. تبعیض بر پایه معلولیت هرگونه متایز، استثنا یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و  احساس می 

بنیادین بر مبنای برابر با   های مندی یا اعامل کلیه حقوق برش و آزادی تأثیر آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره 
چنین در  های مدنی، فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمینه دیگری است؛ هم دیگران در زمینه 

اگر تبعیضی    ( ۱7۹:  ۱3۹3شود. )فرجی،  سازی نیز می برگیرنده متامی اشکال تبعیض از جمله عدم مناسب 
در برابر شدیدترین نوع تبعیض  رای معلولیت اعامل شود،  که از آن سخن بگوییم از سوی دولت علیه اشخاص دا 

ایم. اگر حکومتی این سیاست را در مقابل بخشی از شهروندان خویش در پیش گیرد و ایشان را از  قرار گرفته 
توان  ها دریغ کند، مرتکب نقض حقوق برش شده و می و یا امکانات و تسهیالت را از آن   های موجود محروم فرصت 

تواند در موارد بسیاری علیه حقوق کرامت ذاتی انسان را نادیده گرفته است. بنابراین سیاست می   گفت اصل 
عبارت دیگر، اصول حقوقی چه از   اشخاص دارای معلولیت عمل کند و فضایی دوگانه و متضاد را پدید آورد. به 

توانند رسالت خویش  ورتی می امللل، خصوصی و عمومی آن در ص نوع برشی آن و چه از نوع جزایی، مدنی، بین 
خیزد،  هایی که از سیاست برمی ها و تبعیض سنجی را به انجام برسانند که قربانی دودی که از آتش مصلحت 

 نشوند. 
ها را از اعامل  های حامیتی درخوری شده تا دولت امللل تالش های پسین از سوی جامعه بین البته در دهه 

هایی که  های حقوق برشی و میثاق روح متام اعالمیه حذر دارد. هرچند  تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت بر 
بین  برابری  در حوزه حقوق  اصل  اما  است؛  است، ضدتبعیض  ناتوانان صادر شده  مورد  در  امللل خصوصی 

های اصلی حقوق برش  ( به عنوان یکی از پایه 2006رصاحت در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ) به 
به بیان شده اس  با  ت. مبنا و هدف این اصل تضمین حقوق اشخاص دارای معلولیت  برابر  عنوان شهروندان 

  3دیگران است. به همین دلیل کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت یکی از هشت اصل مندرج در ماده  
اساس   ازد که بر پرد این کنوانسیون به مسئله برابری و عدم تبعیض می   5خود را به آن اختصاص داده است. ماده  

ها به سبب معلولیت را ممنوع کنند و اقدامات پذیرفتنی را برای ارتقا و برابری  متام تبعیض اند  ها موظف آن دولت 
است   یادآوری  درخور  دهند.  انجام  تبعیض  رفع  دارای  و  اشخاص  دستیابی عملی  ترسیع  برای  که  تدابیری 

شود و آن را برای ایجاد فرصت  یه افراد دیگر تلقی منی بینی شده است، تبعیض عل معلولیت در این سند پیش 
 ( ۱78:  ۱3۹3داند. )فرجی،  برابر برای اشخاص دارای معلولیت در جامعه رضوری می 

 معلولیت و تحوالت سیاسی   - 4
نوع آن اگر با تغییر و خشونت همراه  معلولیت با تحوالت سیاسی پیوندی دیرینه دارد. تحوالت سیاسی از هر 

ای مانند  تواند به رشد شامر اشخاص دارای معلولیت بینجامد. در کشورهای پساانقالب و پسامنازعه شود، می 
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تحوالت  به جا گذاشته است. به گزارش نهادهای حقوق برشی، هر  کننده افغانستان معلولیت بعضاً آماری خیره 
علولیت را به دو برابر افزایش دهد  تواند شامر اشخاص دارای م باره می یک نیافته، به خشنی در کشورهای توسعه 

گونه که در گزارش کنوانسیون حقوق  رو کند. هامن های عظیم اجتامعی روبه ها را با چالش و در نتیجه حکومت 
افراد دارای معلولیت آمده است: »پدیده معلولیت، با توجه به علل و انواع آن و نیز معنایی که جامعه از این پدیده  

ها موجب به وجود آمدن  سو وقایع اجتامعی چون جنگ، و انقالب طوری که از یک یابد؛ به می دهد، منو  ارائه می 
می  دارد«.  معلولیت  دنبال  به  متعددی  اجتامعی  پیامدهای  و  آثار  معلولیت،  وقوع  دیگر،  سوی  از  و  شود 

 ( ۱27)کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ص  
پذیر است.  مشاهده وضوح  و نقص عضو در کشور افغانستان به   نقش جنگ و تحوالت خشن در افزایش معلولیت 

ها هزار معلول به جا گذاشته است. بدون  های جانی و مالی، ده دهه جنگ داخلی در کنار دیگر خسارت چهار 
تردید افغانستان از حیث آمار معلولیت در صدر کشورهای جهان قرار دارد که البته بخش مهمی از آن نتیجه  

وفور معلول تولید  به انحراف کشیده شدن سیاست بوده است. اکنون نیز جنگ در افغانستان به  جنگ قدرت و 
دست آورد که هرگاه در  توان به  های ساخت اعضای مصنوعی پررونق است. بنابراین می کند و کار کارگاه می 

بن  به  سیاست  قدرت کشوری  و  برسد  ر بست  مانند  اجتامعی  عوارض  گراید،  به خشونت  معلولیت  طلبی  شد 
های مادی و معنوی یک  ناپذیر است. از سوی دیگر جنگ و منازعه موجب هدر رفنت امکانات و رسمایه اجتناب 

بایست رصف پیشگیری، درمان و بهزیستی اشخاص دارای معلولیت  هایی که می کشور شده و در نتیجه هزینه 
مکانات مدیریت معلولیت و ناتوانی را شود، در میدان جنگ مرصف شده و متعاقب آن نظام سیاسی فرصت و ا 

مندی از  یافته به لطف بهره از دست خواهد داد. شواهد کافی موجود است که معلولیت در کشورهای توسعه 
پیامید؛ این در حالی است  بخشی روند کاهشی را می های نوین پزشکی و برخورداری از تسهیالت توان دانش 

 دهد. ـ ارقام درشتی را نشان می حتا اگر درگیر جنگ نباشند ـ   نیافته که معلولیت در کشورهای توسعه 
 های حقوقی و سیاسی معلولیت در سپهر حامیت 

 امللل های حقوق بین معلولیت در سپهر حامیت   - 1
درصدی اشخاص دارای معلولیت در جهان وجود  هرچند که مسائل و مصایب فراوانی اکنون در برابر جمعیت ده 

امللل در سطح جهان، معلولیت مورد توجه جدی  ه اخیر به لطف تبیین و توسعه حقوق بین دارد. اما در چند ده 
بین نظریه  حقوق  سازمان پردازان  و  نهادها  از سوی  مختلف  سطوح  در  موضوع  این  و  گرفته  قرار  های  امللل 
نان به لطف توسعه  های ناتوا یافته هرچند از آالم و رنج املللی انعکاس پیدا کرده است. در کشورهای توسعه بین 

کنشگری  و  داخلی  دولت قوانین  توسعه های  کشورهای  برای  اما  است.  شده  کاسته  به ها  درگیر  نیافته  ویژه 
در    های مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت نقشی مهم ها و کنوانسیون ای مانند افغانستان اعالمیه منازعه 

به لطف توسعه  ایفا خواهد کرد.  آنان  بین   تغییر رسنوشت  انگ شمرده  حقوق  و  ننگ  معلولیت  اکنون  امللل 
عنوان یک اقلیت اجتامعی ناگزیر نیستند تعریفی متفاوت از خود ارائه  شود و اشخاص دارای معلولیت به منی 

های ویرانگر اول و دوم جهانی و چند جنگ بزرگ دیگر، توجه سیاست و  توان گفت پس از جنگ کنند. می 
 امر نقص عضوها به مسئله معلولیت جلب شد. حقوق به دلیل باالرفنت ش 
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املللی برای حامیت از افراد دارای معلولیت از اوایل دهه هفتاد میالدی به  طور مشخص توجه جامعه بین به 
منظور تببین حقوق  های فراوانی به ها و کنوانسیون پیشگامی ملل متحد انجام شده است. از این پس اعالمیه 

املللی صادر و ایجاد  سوی نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و سایر نهادهای بین اشخاص دارای معلولیت از  
اند. حامیت گام شده شده و البته کشورهای بسیاری در زمینه پاسداری از حقوق اشخاص دارای معلولیت پیش 

دست  زمینه  که  است  شده  موجب  معلولیت  از  سیاسی  و  و  حقوقی  مواهب  به  معلولیت  دارای  افراد  رسی 
های اجتامعی تا حدودی فراهم شود و نوعی شعور عمومی درباره وضعیت ناتوانان در جوامع متفاوت  صت فر 

امللل اکنون حامیت از حقوق انسانی وظیفه های حقوقی و سیاسی در سطح بین لطف تالش تقویت شود. به 
ر »یک جامعه برای همه« جزو  رو، شعا شود. از این ها در همه جوامع و برای همه شهروندان دانسته می همه دولت 

های عمومی و نگرش منفی به  کمبود آگاهی   های مجمع عمومی سازمان ملل در نظر گرفته است. اگرچه برنامه 
ترین معضالت و موانع در دستیابی به حقوق انسانی این قرش پدیده معلولیت در سطح جامعه، هنوز هم از عمده 

   ( 3۱5:  ۱38۹زاده و دیگران،  اسم آید. )ق محروم در همه جوامع به شامر می 
املللی، اقدامات درخوری را در مورد معلولیت انجام  ترین سازمان سیاسی بین عنوان مهم سازمان ملل متحد به 
است.   2006ترین آن تشکیل کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در توان گفت مهم داده است که می 

را نیز دارد، در دو بخش و دوازده فصل تنظیم شده و عنوان »قاعده  این کنوانسیون که تصویب مجمع عمومی 
ها برای افراد دارای معلولیت« بر آن نهاده شده است. در بند »پ« مقدمه این  استاندارد بر پایه برابری فرصت 

  مابین شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط فی کنوانسیون آمده است: »با تأکید مجدد بر جهان 
آزادی  بهره متامی حقوق برش و  به  افراد دارای معلولیت  نیاز  بنیادین و  تبعیض  مندی کامل آن های  بدون  ها 

معلولیت، ص  تضمین می  دارای  افراد  )کنوانسیون حقوق  که    ( ۱27گردد«.  است  این  واقعیت  این  با وجود 
ی اخیر شاهد رشد فزاینده فعالیت  ها ویژه در سال اقدامات ملل متحد در حالی که اهمیت خود را دارند و به 

است  این  برای ترویج و حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت در نهادهای حقوق برشی ملل متحدیم، اما مشکل  
االجرا در این زمینه وجود ندارد و تقریباً متامی مواد و مصوبات سازمان ملل از حد توصیه  که حتا یک سند الزم 

 ( 254:  ۱38۱  فراتر نرفته است. )مصفا، 
 های حقوق برش معلولیت در سپهر آموزه   - 2

دهه  در  معلولیت  و حامیت موضوع  است  یافته  برشی  صبغه حقوق  اخیر جداً  بین های  از  های حقوق  امللل 
می  را  معلولیت  دارای  ) اشخاص  برش  حقوق  جهامی  اعالمیه  چارچوب  در  کرد.  ۱۹48توان  ارزیابی   )

سیستامتیکی که در گذشته بر اشخاص دارای معلولیت رفته است، این  های های گسرتده و تبعیض محرومیت 
اکنون نیز اکرثیت  ترین قربانیان نقض حقوق برش شناسانده است. هم اقلیت اجتامعی را به عنوان یکی از مهم 

ها شامل  کنند. حقوق اساسی آن افراد دارای معلولیت در فقر و جدایی از خانه، خانواده و جامعه زندگی می 
طور  ... به های اساسی، حق آموزش، بهداشت، مشارکت، دسرتسی به نظام عادالنه قضایی، مالکیت و زادی آ 

برند و  ها و یا نهادهای مربوط در وضعیت نامطلوبی به رس می شود. کودکان معلول در خانواده مستمر نقض می 
وضعیت به  در  می ویژه  بیشرتی  آسیب  مسلحانه  تعارضات  و  اضطراری  )مصفا،  بین های  بر    ( 254:  ۱38۱ند. 
های حقوق برشی و در سطح  اند مسئله معلولیت را در چارچوب نظریه پایه کنشگران حقوق برش کوشیده این 
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ویژه دیدگاه  ها از جمله نظریه حقوق طبیعی، نظریه حقوق موضوعه، به املللی مطرح کنند. برخی نظریه بین 
است. نکته اساسی    گیری منشور حقوق برش تأثیر زیادی داشته مدار است در شکل کانت که مبنی بر اخالق حق 

تواند و باید دارای ارزش باشد. به این معنا که  در مباحث فلسفی حقوق برش این است که حیات انسانی می 
انسان به ماهوی انسان دارای ارزش احرتام و حرمت است. از سوی دیگر انسان دارای حق تعیین رسنوشت  

 ( 43:  ۱384حق نیز محرتم دانسته و تکریم شود. )کاملی،    است که باید این 
نامی از معلولیت برده نشده است؛ اما در روح و محتوای متامی مواد   هرچند در اعالمیه جهانی حقوق برش 

کند که: »کلیه  اعالمیه حامیت از اقشار محروم و در حاشیه حلول کرده است. ماده نخست این اطالعیه بیان می 
گونه  ترصیح ماده دوم: »همه افراد برش بدون هیچ چنین به از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند«. هم افراد برش  

زمینه  و  رنگ، جنس، مذهب  لحاظ  از  سیاسی، همین متایزی  و  مدنی  از حقوق  دیگر  و  های  اقتصادی  طور 
های حقوق برش، ل اعالمیه املللی شام چنین سایر منشورهای حقوق برش بین باشند«. هم مند می اجتامعی بهره 

چنین کنوانسیون ممنوعیت  میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و هم 
افراد دارای   به حقوق  برنامه اقدام جهانی مربوط  همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، 

د استاندارد در زندگی است. این قواعد اجرای تعهد قوی  های اخالقی و سیاسی برای قواع معلولیت، شامل پایه 
همراه دارد. اصول مهم  ها در مورد افراد دارای معلولیت  ها را برای برابری فرصت اخالقی و سیاسی از طرف دولت 

کننده برای  برای عمل و همکاری در این قواعد مشخص شده است. در قواعد استاندارد موارد پراهمیت و تعیین 
اند. )مصفا،  دست آوردن مشارکت کامل و مساوات برای افراد دارای معلولیت مشخص شده زندگی و به    کیفیت 
۱38۱  :27۱ ) 

ها و فراهم آمدن اراده  های سیاسی دولت های حقوق برشی بدون حامیت ها و توصیه بدون تردید تحقق آموزه 
مله حقوق برش است و در مورد معلولیت  حامیت عملی از ناتوانان ممکن نیست. سیاست پشتوانه حقوق و از ج 

ها، ایجاد نشود،  ویژه حقوق اقلیت تا زمانی که در سطح سیاست و حوزه قدرت اراده حامیت از حقوق برش، به 
در حامیت از   صورت مشخص هرچند در دو دهه اخیر اقداماتی نیکو تغییری در وضعیت ایشان نخواهد آمد. به 
تنها ذهنیت و اراده دولت  در افغانستان صورت گرفته، اما ادامه جنگ نه  حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت 

مرتب بر شامر  اثر تداوم جنگ و خشونت،  را از رسیدگی به امور ناتوانان سست و منحرف کرده است، بلکه بر 
 شود. اشخاص دارای معلولیت جسمی و روانی در افغانستان افزوده می 

 ها های دولت ست معلولیت در سپهر قوانین و سیا   - 3
تواند در کاهش شامر اشخاص دارای  گونه که سیاست در حوزه معلولیت تأثیراتی مخرب داشته است، می هامن 

ها مؤثر عمل کند. در افغانستان سیاست در دو جهت علیه اشخاص دارای  های آن معلولیت و کاهش آالم و رنج 
های داخلی حاصل از آن افغانستان را به یکی از  معلولیت بوده است؛ از یک طرف فقدان ثبات سیاسی و جنگ 

ها موجب شده است که اشخاص  ل کرده است و از سوی دیگر ناکارآمدی دولت بد های معلولیت در جهان  قطب 
های سیستامتیک جامعه و  های چندالیه را پشت رس گذاشته و از یوغ تبعیض دارای معلولیت نتوانند محرومیت 

ها در خصوص حامیت حقوقی و سیاسی از  رسد نخستین رسالت دولت نظر می ه  ها رهایی یابند. ب حکومت 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 41  

های برابر عنوان انسان های نرم و قانونی حقوقی است که اشخاص دارای معلولیت به آوری زمینه ناتوانان، فراهم 
رتقی جهان به  باید برخوردار شوند. در این عرصه تقریباً متامی قوانین اساسی در کشورهای م با دیگران از آن 

قانون اساسی ضامن عینیت بخشیدن به آزادی و   که این اند. چه ها اشاره کرده کرامت ذاتی انسان و برابری آن 
گذار است که با پایبندی به این اصل و لوازم  کرامت ابنای برش است. بنابراین، بر عهده همگان و خصوصاً قانون 

آزادی  و  عدالت  تحقق  برای  را  زمینه  آن  آثار  )حبیب   و  کند.  فراهم  جامعه  و  فرد  پیرشفت  و  برابری  و  و  زاده 
   ( 60:  ۱386نژاد،  رحیمی 

به  تدوین قوانین  تهیه و  بگشاید مگر  تنهایی هرگز منی البته  ناتوانان جامعه  از کار فروبسته    که این تواند گره 
قوانین و لوایح به حقوق متام   که در دوره پساطالبان هرچند در حد ای آهنین در ورای آن ایجاد شود. چنان اراده 

نحوی حتا در قانون اساسی  نظر از توامنندی و ناتوانی آنان، توجه شده و معیارهای حقوق برش به اقشار، رصف 
عنوان منونه در ماده ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان دولت به افغانستان راه یافته است. به 

رامت انساين، و حاميت از حقوق برش مکلف شده و در ماده هفتم حکومت  پاسداری از عدالت اجتامعي، حفظ ک 
املللی بپیوندد و اعالمیه جهانی حقوق برش را رعایت کند؛ اما در  های بین موظف است به معاهدات و میثاق 

صحنه عمل شاهدیم که دولت در تأمین نیازها و رضوریات زندگی شامر بزرگی از اشخاص دارای معلولیت،  
 ده است.  درمان 

املللی در مورد حفاظت و توسعه حقوق  های پرشامر بین ها و کنوانسیون این در حالی است که به حکم اعالمیه 
ها و  اند رشایط اشخاص دارای معلولیت را در متامی برنامه ها مکلف جانبه اشخاص دارای معلولیت، دولت همه 

دهد که  یافتگی نشان می ع معلولیت و انواع توسعه روندهای توسعه لحاظ کنند. نتایج برآورد رابطه بین شیو 
به  توسعه  انواع  حقوقی متامی  و  بهداشتی  اقتصادی،  توسعه  مستقیم ـ ویژه  نقشی  رشایط    سیاسی  بهبود  در 

ها، رشایط جامعه اشخاص دارای  یافتگی در متامی عرصه اشخاص دارای معلولیت دارد و افزایش سطح توسعه 
می  تغییر  را  دیگران،  دهد معلولیت  و  )معینی  در  به   ( 88:  ۱3۹3.  معلولیت  دارای  افراد  از  حامیت  راستی 
ها در مراحل آغازین پیرشفت قرار دارد و از  های کمی و کیفی توسعه آن توسعه که شاخص کشورهای در حال  

ها  سوم کل اشخاص دارای معلولیت جهان در آن سوی دیگر به اذعان سازمان بهداشت جهانی بیش از  دو 
ها موظف  در این مورد متام آنچه دولت  ( 2۱4:  ۱3۹5کنند، دارای اهمیت فراوان است. )مقدادی، زندگی می 
بیان شده است. در بخشی از اعالمیه آمده    گونه مرشوح اند، به نفع ناتوانان در حوزه توسعه ها به  به رعایت آن 

دهند.  یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می   ها، یعنیترین اقلیت است: »اشخاص دارای معلولیت یکی از بزرگ 
اند. ما در تعالی بخشیدن به  اینان در بیشرت موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتامعی تن داده 

مراقبت  به  همگان  دسرتسی  روانی،  و  جسمی  سالمت  سطح  به باالترین  اولیه،  و  بهداشتی  کارگیری  های 
ناب تالش  اصالح  راه  در  تفاوت رابری های خاص  به  توجه  هرگونه  بدون  اجتامعی،  به رشایط  مربوط  های  های 

های خاص، تالش  نژادی، ملیت، جنسیت، سن و سال، و یا معلولیت، احرتام و ارتقای فرهنگ مشرتک و فرهنگ 
گرا و کمک به گسرتش کامل منابع  در تقویت نقش فرهنگ در توسعه، حفظ مبانی اساسی توسعه مستمر مردم 

 ( ۱44:  ۱3۹7دانیم«. )گرجی ازندریانی و شیرزاد نظرلو،  و توسعه اجتامعی خود را متعهد می   انسانی 
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 گیرینتیجه 
حد  های اخیر از رس مسئله پزشکی و زیستی نیست و البته که در دهه   های دور رصف مانند سال معلولیت دیگر  

امللل و حقوق برش،  لطف توسعه حقوق بین ت. به  یافته اس   مسئله اجتامعی نیز فراتر رفته و ابعاد و زوایایی بسیار 
های سیستامتیک بیرون  های ساختاری و تبعیض اشخاص دارای معلولیت تا حدودی از کنج عزلت و محرومیت 

ها روزگاری  امللل و قوانین داخلی حکومت های حقوق بین اند. در حال حارض ناتوانان در سپهر حامیت آمده 
وضعیت همه اشخاص دارای معلولیت یکسان نیست. توسعه دامنه حقوق اشخاص  د  بهرت از گذشته دارند؛ هرچن 

امللل، به معلولیت رنگ سیاسی نیز داده است. اکنون اشخاص دارای معلولیت  دارای معلولیت در نظام بین 
امعه  بافته نیستند. ج شود، تافته جدا ها علیه آنان اعامل می هایی که از سوی جامعه و حکومت رغم تبعیض به 

های سیاست را به روی خود گشوده و در بدنه قدرت  یافته درگاه اشخاص دارای معلولیت در کشورهای توسعه 
یافته، در ساختار قدرت  های اشخاص دارای معلولیت در کشورهای توسعه ها و اتحادیه اند. انجمن نفوذ کرده 

رسانند. جمعیت اشخاص دارای  مسئوالن می   شان را به گوش منایندگانی فعال دارند و با اثرگذاری بیشرت صدای 
شان در  قطاران امللل برای کاهش آالم هم اند و در عرصه بین معلولیت همواره در مبارزات ضدجنگ پیرشو بوده 

توسعه  می کشورهای  تالش  به نیافته  تالش   کنند.  آن لطف  هواداران  و  ناتوانان  پیگیر  قابلیت های  و  و  ها  ها 
به معلولیت در  ها و افکار عمومی در سطح جهان  های مختلف، نگرش آنان در عرصه   ده کنن خیره   های موفقیت 

 حال تغییر است.  
اند،  ها محصول منازعه قدرت در این کشور آن   گیر در افغانستان هرچند جامعه معلول این کشور که شامر چشم 

و حقوق  مطالبات  پیشربد  برای  کافی  و  الزم  و هامهنگی  انسجام  فرصت   از  اما  نیستند؛  برخوردار  های  خود 
ای در دو دهه اخیر برای تغییر وضعیت پدید آمده است. اکنون کمسیون مستقل حقوق برش جمعیت پیشینه بی 

املللی در مرکز توجه قرار  ها از سوی مؤسسات و نهادهای بین معلول افغانستان را زیر پوشش دارد و وضعیت آن 
در  اصلی  اما مشکل  است.  افغانستان چنان در چنگ محرومیت این    گرفته  معلول در  که جامعه  و  است  ها 

یابند. اشخاص دارای معلولیت در افغانستان  شدن منی است که مجالی برای سیاسی   ها گرفتار آمده تبعیض 
و  ها حقوقی را که به موجب قانون اساسی اند؛ اما جمعیت و جامعتی ندارند تا به منایندگی از آن اقلیت بزرگی 

ها  مطالبه کنند. این در حالی است که تداوم جنگ و خشونت بر شامر معلولیت حقوق مدنی به آنان تعلق دارد  
یافته سیاست در خدمت  توان گفت در حالی که در کشورهای توسعه افزاید. در حقیقت می در افغانستان می 
ای مانند افغانستان، معلولیت  منازعه   ویژه کشورهای در حال کند، در کشورهای جهان سوم، به معلولیت عمل می 

سو چندان کارآمد نیست تا گره از کار  در حکم بازیچه سیاست قرار گرفته است. در این کشورها سیاست از یک 
کند  فروبسته اشخاص دارای معلولیت باز کند و از سوی دیگر سیاست خشونت و به موازات آن معلولیت تولید می 

 رساند. منی و در نتیجه خیری به جامعه  
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   ې او ی او بر   ت ی معلول 
 رسیزه 

او فعالیتونو ناوړه اغیزه کوي او د   و ، حرکات و بدن، حواس  ر دی چې د یو چا پ  معلولیت یو روحي او جسمي حالت 
دي، له دغه وضعیت څخه په سمه توګه ځانونه    وړاندې خنډونه جوړوي. هغو هېوادونو چې پرمختلل   ر هغه پ 
  ر وګړو پ . دوی هڅې کړې دي چې د معلولیت لرونکو ي سانتیاوې برابر کړې د ا او ځان ته یې ډېرې  دي   ساتل 

ده چې باید د معلولیت لرونکو وګړو   ې دا منل  و نه ش. په هغو هېوادونو کې ډېرۍ خلک   ې پات  تفاوته وړاندې بې 
، بلکې  توګه معلولیت لرونکو وګړو ته د منلو وړ وګرځي   ې ته او په ځانګړ  چا   لپاره داسې ژوند جوړ کړي چې هر 

  پر د معلولیت لرونکو وګړو   ، هم هوساینې ته ورسیږي وګړي باید د فکر له پلوه  ي معلولیت لرونک هڅه کوي چې 
 او انساين کرامت ته په کلکه پاملرنه وش.    ي وړاندې منفي اندونه لرې ش او پر ځای یې درناو 

  ې د کمزورتیا، ب   باندې ال تراوسه معلولیت لرونکو وګړو  هم  له بده مرغه چې حتا په پرمختللو هېوادونو کې  خو  
.  او هغوی ځوروي   د معلولیت لرونکو وګړو په زیان متامیږي   چې دا کار   ، لګول کيږي   ې اپ ډول ډول ټ   ې او نور   ۍ وزل 

ي او زیاتره  د څرنګه چې زموږ په هېواد افغانستان کې هم ډېر خلک د بېالبېلو الملونو له امله معلولیت لرونکي 
مرسته وکړم چې له    خلکو رسه و رسه  ل مقالې په ژباړ   ې غوښتل چې د د   ، و مې یې له ناوړو حاالتورسه مخ دي 

 .   معلولينو رسه څه ډول چلند وکړي 
چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ډېر مهم  باندې بحث وکړي هغو ټکو ټولو  ې مقاله کې ليکوال هڅه کړ  ې په د 

دې چې د معلولیت په معنا او مفهوم باندې بحثونه    مقاله کې رسبېره پر   ې او اړین دي. د بېلګې په توګه په د 
  ې هغو ټکو او بندیزونو ته اشاره شو  و وړاندې ټول  ر لولیت ډولونه او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو پ ، د مع ي شو 

  ه روغتیایي ټولنې لخوا چاپ او خپور   ې چې دوی په ژوند کې وررسه مخامخ دي. دغه مقاله په اصل کې د نړیوال 
ما    ، د خلکو ذهنونه روښان کړي   او کوالی ش چې زموږ   دي خو څرنګه چې معلومات یې ډېر جامع    ې، شو 
تاسو وپوهیږئ چې معلولیت څه    ه مقال   ې غوښتل چې په پښتو ژبه یې وژباړم. د د و  به  لوستلو رسه  ؟  دی په 

ته رسوالی    وګړي کوم کارونه رس   ي وګړي کومو کسانو ته ویل کیږي؟ په ټولڼه کې معلولیت لرونک   ي معلولیت لرونک 
   . خلک هم وررسه ښه چلند وکړي   ترڅو نور   ؟ له نورو خلکو رسه څنګه وي   ش؟ د معلولیت لرونکو وګړو رویه باید 

؟ او بالخره دوی پر موږ باندې کوم حقونه لري؟ هېله  ده وړاندې څه    ر زموږ انساين دنده د معلولیت لرونکو وګړو پ 
لوستونکو    و ان ګر   و ته عمل ځوابونه ولرئ او دغه مقاله تاسو ټول   و پوښتن   و ټول   ې یم چې د مقالې په پای کې د   مند 

 ش.   ه متام   ه ته ګټور 
 ن ړ ژبا 
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 معلولیت او بریاوې 
 حسي مهرتخېل محمد   ژباړن: |  بلیو هاوکینګ  ډ پروفیسور ستیفین   

  ي ناروغ   و نه ش کوالی. ما د خپل عمر په ټولو دورو کې د ماغز   ی پرمختګ مخنو   د معلولیت لرل د انسانانو  
ای  نه کړ   چې زه د نجومي فزیک په برخه کې ښه کار و   ې ستونزې د دې المل نه شو   ه خو بیا هم دغ   ، ده   ې درلول 
نه اوسیږم. ما د نړیوال رپوټ په لوستلو رسه چې د معلولیت لرونکو وګړو په هکله    یا په خپل ژوند کې ښه و   شم، 

ي درس ټولګي  . زه بریالی شوم چې خپل ځان په یو طب ل شیان زدکړ   تجربې په هلکه ډېر   ې لیکل شوی و، د خپل 
  و د هوسا ژوند د الر  يې کې شامل کړم. زه بریالی شوم چې له هغو کسانو او ګروپونو څخه مننه وکړم چې رارسه 

پیدا    ی دې پوه شوم چې خپل کور او د کارځای ته مې الرسس   ر . کله چې زه پ ه و   ې مرسته کړ يې  په موندلو    و چار 
ه واخلم.  همدا وه چې د  ټ ګ  پوره  ده او زه باید له دې نه  کړ، له ځان رسه مې وویل چې دا د نیکمرغه ژوند نښه 

راته جوړکړ چې د هغه په  يې  نوی کمپیوټري سیسټم    ې، پیل کړ   خپلې مرستې   له ما رسه   و کمپیوتر متخصصان 
ورساوه. له دې طریقې نه ما خپل درسونه،    خپل مقصد نورو ته ور بيا مې  او    م واسطه له خلکو رسه خربې اترې وکړ 

شوم چې اړیکه مې له نورو خلکو رسه    ی .  بالخره بریال ې نې له خلکو رسه رشیکې کړ و ه او نورې الرښو لکچرنوټون 
 کړم.    ه هم ټینګ 
په لومړي رس کې ما خپل ځان   ، ورور ورور خپل ځان وپېژاند مې  ما د خپل ځان لپاره څېړنه پیل کړه بیا    ې کله چ 

ډیر الیق وم او کوم بریالیتوبونه چې مې د نظري  ځکه چې د نظري فزیک په برخه کې زه    ، ډېر بریالی وموند 
.  ند ، له دې امله داسې احساس راته پیدا شو چې ما خپل ځان ډېر بریالی ومو ؤ   ي فزیک په برخه کې ترالسه کړ 

ونو او ستونزو رسه مخامخ  و نړۍ کې هره ورځ له ډېرو کړا   ه په ټول   ي وګړ   ي دا څرګنده خربه ده چې معلولیت لرونک 
 ور وبښي.    ه کارونه ټول د دې لپاره کوي چې خپل ژوند ته هوساین دي. دوی دا  

رپوټ راته داسې زمینه برابره کړه چې د خپل    ې ځکه د ،  شوم   ښ ه خپرېدلو ډېر خو پ زه د نړیوال روغتیايي رپوټ    
نه    و   ې ه ي ځان لپاره سوچونه وګړم او بیا خپل عیب او د معلولیت کموالی په حقیقي بڼه وګورم او د نورو خلکو ګنا 

چې معلولیت لرل د خلکو پر ژوند    و دې پوه شو   ر نه برابره کړه چې موږ پ ي رپوټ موږ ته داسې یوه زم   ې ګنم. د 
ناروغۍ درملنه وکړو، ښه به وي چې د خپل    ې خپل   د   اغیزه نه لري؟ مخکې له دې چې موږ   ې ځانګړ   ه باندې کوم 

رې موږ په خپل ژوند کې بندیزونه لکه، فزیکي او  که چې   ، ژوند بندیزونه وپېژنو او بیا ورته د حل الره پیدا کړو 
د حل يې ژر  متامیږي، وپېژنو، بیا کوالی شو چې  ډېر  ې اقتصادي ستونزې چې معلولیت لرونکو وګړو ته سخت 

د معلولیت لرونکو وګړو له مخې ټول  بايد  له نظره هم دا زموږ انساين دنده ده چې   و الره هم پیدا کړو. د اخالق 
و او معلولیت لرونکو وګړو ته د کار او کسب زمینې برابرکړو، څو  س له منځه یو   ، که ټولنیز   ي يص د بندیزونه که شخ 

دوی هم وکوالی ش چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخل. موږ باید د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت د ښه  
. اوس په نړۍ کې داسې  يې کړو پياوړي  کړو. د معلولیت لرونکو وګړو پیاوړتیاوې وپېژنو او  و   لګښت  لپاره    وايل 

ادعا   کیږي چې  پیدا  نه  وګړو  و دولت  لرونکو  معلولیت  د  دوی  دي.   لپاره  کړي چې  کړي  برابر  امکانات  ټول 
هم له خپلو حقونو څخه خرب نه دي. زه هله مندیم چې په نږدي راتلونکی کې    ي وګړ   ي همدارنګه معلولیت لرونک 

 دغه دوه ستونزې حل ش.  



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 47  

 ان او ښاغلی روبرت بی زیولیک  ډاکټر مارګاریت چ 
چې له هغو ډلو څخه بیا    ، نړۍ کې خپل ژوند له معلولیت رسه تیروي   ه له یو بیلیون نه هم زیات خلک په ټول 

راتلونکو څو کلونو کې به له ډېرو سختو رشایطو رسه مخامخ ش،   و په دغ  ، چې تنه یې وزګار دي  ه میلیون  200
  ې او دوی بیا ساتنې ته اړتیا لري. د د   ی ځکه چې د معلولیت لرونکو وګړو شمېر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو د 

  درلودلو بوډاتوب ته ورسېږي او د دوی د معلولیت  به  حالت اصل المل دا دی چې په نړۍ کې ډېرۍ خلک  
نړۍ کې ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی او    ه  زیات ش. له بله خواه د خلکو روغتیايي حالت هم په ټول خطر به ال 

 د خلکو ستونزې زیاتره  دیابیتس، د زړه ناروغۍ، رسطاين نارغۍ، دماغزه اختالالت او نور دي.  
سوداګریزو    په نه لري،    ی س ، خو ښوونې او روزنې ته سم الرس ی د معلولیت لرونکو وګړو شمېر زیات د   ه د نړۍ په کچ 

وي. څه چې دلته یادیږي د    ت خو د روغو وګړو په پرتله د دوی لګښتونه ډېر زیا   ، چارو کې د دوی ګډون کم دی 
چې د معلولیت لرونکو وګړو پر وړاندې ډېر بندیزونه دي او دوی نيش کوالی چې له ټولو عامو    ي دې لپاره د 

 ښوونه او روزنه او نور خدمتونه ورڅخه کار واخل.    خدمتونو څخه چې ټول ورڅخه ګټه اخل لکه: 
  ی ، یو ته یې الرسس ې دي شو   ه ( مېالدي کال کې طرح 2005موږ وغواړو چې د هغو ټولو موخو چې په )   ې که چي 

چې دوی وررسه    خنډونه پړاو کې باید معلولیت لرونکو وګړو رسه مرسته وکړو؛ هغه ټول    ي پیدا کړو، نو په لومړ 
. په ورته مهال کې  بې له خنډونو ژوند او فعاليت وکړي یې لرې کړو، څو دوی وکوالی ش    ې خ مخامخ دي، له م 
رسه یو ځای وکوالی شول چې دغه نړیوال رپوټ چې د معلولیت لرونکو    ک له نړیوال بان   نې ټول   ې د روغتیا نړیوال 

خپل لېدلوری د معلولیت  وګړو لپاره دی چمتو او بیا خپورکړي. دغه نړیوال رپوټ له موږ رسه مرسته کوي چې 
 لرونکو وګړو پر وړاندې پراخه کړو او ورته هر وخت د ملړیتوب حق ورکړو.  

ټولو هغو کسانو رسه چې له برشي حقونو څخه دفاع کوي، ښه مرسته کوالی   کې  رپوټ  ې زه ډاډمن یم چې د 
نکو وګړو  لپاره هم  رپوټ کې د معلولیت لرو  ې په د  له دې رپوټ څخه ډېره زدکړه وکړئ، ش. کېدای ش چې  

وکوالی ش د معلولیت لرونکو وګړو ځواکونه لوړو پوړیو ته ورسوي. سیاستوال هم باید    ي، چې ډېر وړاندیزونه شو 
قوانین په   ي داسې قوانین جوړ کړي چې د یوې ټولنې ټول غړي ورڅخه په برابره کچه ګټه واخستالی ش. نو 

څو دوی وکوالی ش    ، ش   ې کسب او زدکړو زمینې برابر ،  کار ش او معلولیت لرونکو وګړو ته د   عمل کې پل 
چې له ټولو امتیازونو نه ګټه پورته کړي. زموږ انځور له دې پراخه نړۍ څخه دا دی چې موږ کوالی شو چې روغ  

، کرامت او پوره حیثیت په درلولو رسه انساين ژوند غوره کړو. زه له تاسو ټولو غوښتنه کوم  ي درناو  د بدن ولرو او 
 1یم چې تاسو ته به ګټور متام ش.   چې دغه رپوټ سم ولولئ او هیله مند 

وکړئ چې    فکر تاسو یې واورئ او بیا له ځان رسه    ي، موږ دلته د یو څو معلولیت لرونکو وګړو د خولې خربې راوړ 
 وړاندې څنګه دي؟    ر توګه د معلولیت لرونکو وګړو پ   ې ستاسو ګړنې د خلکو او په ځانګړ 

 

1. Dr. Margaret Chan   Director – General World Health Organization, Mr. Robert B. Zoellick President World Bank Group  
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 زه هم یو انسان یم  
ه کې رارسه ښه چلند نه لري او بې  ن ښځه یم چې بدن مې معلولیت لري. ځینې خلک په ټول  ې زه یوه تورپوست 

ږم، هغه بیا رارسه ښه  ې وخت کله چې زه له یو چا رسه په یو ځای کې په لومړۍ ځل مخامخ   ې وزله مې بويل. ځین 
حال پوښتنه کوو او    د ېنو او خربې اترې رسه کوو، یو د بل  خو وروسته کله چې یو له بل رسه کښ   ، چلند نه کوي 
بل په هکله معلومات ترالسه کوو نو بیا د هغه لېدلوری هم تغییر کوي او رویه یې رارسه ښه کیږي.   بالخره  یو د 

ه کې  هغه وخته پورې چې د معلولیت لرونکو وګړو په هکله معلومات ونه لري باید د هغه په بار   زما په اند، خلک تر 
 قضاوت هم و نه کړي.  

 هادیه  
ږئ خو د خپل وجود له درده له ګټه پروته کېدای نه شئ؟  آیا  څې آیا دا انځوروالی شئ چې سهار له خوبه پا 

عادي کارونو د رسته رسولو    رځنيو و   داسې انځوروالی شئ چې ستاسې وجود ډېر درد کوي او تاسو به د خپلو 
اسې انځوروالی شئ چې د خپل کار او وظیفې څخه د دې لپاره شړل کیږئ  لپاره یو بل چا ته اړ یاستئ؟  آیا د 

چې خپل ورځني عادي کارونه تررسه کوالی نه شئ؟ او بالخره، آیا تاسې داسې انځوروالی شئ چې ستاسې  
لور یا زوی ژاړي او دې ته په مته دي چې تاسو په خپل غیږ کې ناز ورکړئ، خو تاسو دغه عادي کار هم نشئ    ه وړ 
 الی او یوازې ورته ګورئ او بس؟  کو 

 نائیل  
نې مور بويل. دوی داسې فکر نه کوي چې مور یې ي ښت ي . دوی مې خپلې  ر ی زما د دوو ماشومانو رسه د   ې ژوند م 

پر ویلچیر )څوکیو( کې ناسته ده او هیڅ منفي قضاوت راباندې نه کوي. خو دغه حالت مخ په بدلیدو دی. ځکه  
هغوی په ژوند کې اغیزه ولري مخ په کمېدو دی. او دوی به په دې باندې پوه ش    زما هڅې او هاند چې باید د 

خو زه هم په رښتیا چې داسې یم، حتی    ، پارکونو ته نه ش ورتالی   ، چې مور یې وررسه ښوونځي ته نه ش تالی 
و اوالدونو د ملګرو  دکان ته مې نه شم ورتالی. زه پخپله اته ساعت ساتنې ته اړتیا لرم. زه نه شم کوالی چې د خپل 

ورشم او له ښوونکو یې د هغوی د درسونو د  ته  اوالدونو ټولګیو    و ورشم. زه نه شم کوالی چې د خپل   ته کورنو  
وضعیت په هکله پوښتنه وکړم. د نورو زدکوونکو مېندې هم را رسه ښه چلند نه کوي، ځکه چې زه  وررسه هیڅ  

پالر پیژنم چې دوی دې ته حارض نه شول چې خپل ماشوم ته   ډول مرسته نه شم کوالی. زه د یو ماشوم مور او 
یې اجازه ورکړي تر څو زما له زوی رسه لوبې وکړي. دوی خپل ماشوم ته ویل: چې  د هغه زوی مور معلولیت  

 .  ې وکړ   ې لري، ښه نه ده چې ته له هغه رسه لوب 
 سامنتا  

څخه یم. خلک همداسې بس ته    ې سافرانو له ډل م. زه د بس د لومړیو م ېږ د موټرانو په یوه هډه کې یو بس ته خ 
څوکیو پسې ګرځي، کله چې ماته ګوري، زما په غوږو کې سمعک )د غږ د ارویدلو وسیله( ویني،    په ي. دوی  ږ خي 

بیا ژر له مانه د خپلې سرتګې اړیکه بندوي او بلې خواته ګوري. زه نه ځانته او نه نوروته دغسې حالت غواړم. هر  
االتو رسه مخامخ کیږم له خپل ځان رسه سوچ کوم او بیا په غوسه کیږم او له خپل ځان  وخت چې له دغسې ح 

ې حقیقي غړي  ن وګړي هم کوالی ش چې د یوې ټول   ي څخه پوښتنه کوم چې په رښتیا؛ آیا معلولیت لرونک 
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يص  زدکوونکی کوالی ش چې د شخيص وړکتونونو او شخ   ی وشمېرل ش؟ آیا په واقعیت کې هر معلولیت لرونک 
کوالی ش چې د نورو وګړو په څېر په خپلو کورونو کې ژوند وکړي نه   ی ښوونځیو لګښتونه برابر کړي؟  آیا هغو 

کې؟ ایا دوی کوالی ش، چې د خپلې خوښې او مینې له مخې هرچېرته چې وغواړي دنده تررسه    په ساتنځایونو 
ټولو عامو امکاناتو څخه ګټه اخستالی ش   کړي؟ آیا معلولیت لرونکي خلک له  ه کړي او ځانته  دې توښه برابر 

په څنګ    يې چې بس ته وخیژي او نور خلک ورڅخه په ډار نه ش او بې له کومې خربې    ه د   ه آیا دا ممکن   ؟ که نه 
 ني؟  ي کې کښ 

 د معلولیت پېژندګلوي 
یا هم په اوږد مهال   معلولیت د انسانانو یو حالت دی. کېدای ش چې هرڅوک په خپل ژوند کې یا په لنډ مهال 

حالت ته معلولیت وايي. کېدای ش   ې نې، نارغۍ، ستونزې او کمۍ ولري نو همدغ ي کې په ځينو برخو کې ځ 
چې هغو کسانو چې زړبوډۍ ته رسیږي په خپل ژوند کې به له ډېرو ستونزو او کړاونو رسه مخ ش. هغو کورنیو  

کس په کور کې ولري، که داسې وي نو بیا نورو   ی چې غړي یې زیات دي، کېدای ش چې یو معلولیت لرونک 
خپلوانو څخه وي،    ې د ږ ملګریتوب لري او یا د هغه له ن   ې د ږ کس رسه ن   ي کسانو چې له هغه معلولیت لرونک 

، ځينې مهم مسئولیتونه پرغاړه واخل او وررسه مرسته وکړي. د تاریخ  و غړ  کوښښ کوي چې د معلولیت لرونکو 
اوږدو کې هره ټولڼه له   او اخالقي مسئلې رسه مخامخ شو   ې سرت   ې د په  او د   ې سیاس  وختونو    و هامغ   ا ده 

  و ه یې پر خپل ن او ساتنه او پال  کوله  ه به د خپل وس او توان رسه سم له معلولیت لرونکو وګړو رسه مرست  و مسئوالن 
هامغه کچه    زړبوډۍ حالت ته ورسیږي په د  خلک    ېر ډ ده. په هره اندازه چې په یوه ټولڼه کې    ې فرض ګنل   و ځانون 

 به دغه موضوع جدي ش.   
چې د خپل ژوند د هوساینې    ې هڅه کړ   يو پوړ   و او د ټولڼې نور   و وګړ   و ( م. کال راهسې معلولیت لرونک ۱۹70له ) 

د خلکو باور هم د معلولیت لرونکو    وکړ، په برخه کې کارنده ونډه واخل. کله چې دوی په دې کار باندې پیل  
موضوع په توګه وپېژندل شو.  د تاریخ له نظره، د   ې او معلولیت د برش حقونو د یو وګړو پر وړاندې بدلون وموند 

، چې دغه کوښښونه بیا د  ي د   ي ډېر وړاندیزونه شو د حلالرو په برخه کې  معلولیت لرونکو وګړو لپاره تر ډېره حده  
د معلولیت لرونکو  ې څخه لرې وساتل ش. د بېلګې په توګه،  ن وګړي له ټول   ي چې معلولیت لرونک   ي دې المل شو 

چې دا کار باید شوی نه وای. اوس د زیاترو هېوادونو   ، دي  ي وګړو لپاره جال استوګنځایونه او ښوونځي جوړ شو 
برخه کې بدل   خپل ځای تعامل تشخیصونو او    وچار   و طبې الر   ، دي   شوي سیاستونه د ښوونې او روزنې په 

انسانانو ته دوه فکتورونه )ناجوړبدن او  ناسم چاپېریال(  . موږ ته دا طریقه راجوتوي چې  ی د  ی معاینې ته ورکړ 
 زیانونه رسوالی ش.  

لکه د  نوښتونه  او مل  برابر   نړیوال  لرونکو وګړو د حقونو د  نړیوالې ټول   ۍ معلولیت  نورو ن تړون چې د  او د  ې 
 ډېره مرسته وکړه.  يې  تصویب شو، د معلولیت لرونکو وګړو رسه    ( میالدي کال کې 2006کنوانسیونونو لخواه په ) 

 1( CRPDده، داسې سندونه راښيي چې د )    ې څېړنه چې د معلولیت لرونکو وګړو په هکله تررسه شو   ه دغه نړیوال 
 

1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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او د دې په هکله خربې   ې . دغه څېړنه د معلولیت لرونکو وګړو په باره کې تررسه شو ي د  ي آسان کړ يې کارونه   
دوی وکوالی   ، څو او کوم کارونه باید وش  ي ي چې کوم کارونه د معلولیت لرونکو وګړو په باره کې تررسه شو کو 

کسب ته    ش چې د خپل ژوندانه د چارو په سمون کې  ورڅخه ګټه واخل، ښوونې او روزنې، روغتیا، کار او 
نو په باره کې، د هغوی د برشي حقونو په  ولري. دغه مقاله په ټوليزه توګه د معلولیت لرونکو وګړو د حقو   ی الرسس 

باره کې، د معلولیت لرونکو وګړو د پرمختګ او بندیزونو په هکله او بالخره د معلولیت لرونکو وګړو د کار د زمیېنې  
برخې هم   ې معلومات وړاندې کوي. نو د دغو معلوماتو د السته راوړلو لپاره د مقالې پات   ي په برخه کې په زړه پور 

 ولولئ.  
 معلولیت څه دی؟  

له    و کې ځینې روغتیايي څېړونک   څو لسېزو   و او د بحث وړ موضوع ده. په وروستي   ه ، هر اړخیز ې معلولیت پېچل 
، چې معلولیت لرونکو وګړو ته  ی د رول په برخه کې کار کړی د  خنډونو معلولیت لرونکو وګړو رسه یوځای د هغو 

له امله ډېر    ي یز منفي لیدلور ن تر بدين نیمګړتیاو د ټول   و ډېر زیانونه رسوالی ش. هغوی دا موندلې ده چې خلک 
  تيا خربه سمه ده چې د معلولیت لرونکو وګړو ناجوړ  .  دا دی  کړی يې دي او د معلولیت احساس  زیانونه لېديل 

او    کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی هیڅ کار نه ش کوالی   ي دوی ځوروي او د روغتیا له نظره یې کمزور 
 غسې منفي فکرونه باید له منځه الړ ش.    باید رنځونه ومني، نه؛ دا کار باید ونيش او د 

  ه نن طبي او ټولنیزې الرې چارې دواړه یو ځای رسه پېژندل کیږي. خو معلولیت درلودل نباید په بشپړه توګه یو 
  ې له امله ډېر  تيا روغۍ او ناجوړ وګړي تر ډېره حده د خپلې نا  ي وګڼل ش. معلولیت لرونک  چاره  ه طبي یا ټولنیز 

ده چې د ټولنیزو   نو دوی نباید نورې ستونزې په ټولڼه کې حس کړي. په کار  ، سختۍ او دردونه احساس کوي 
  ې په پام کې ونیول ش، په دې معنا چې معلولیت لرونکي، د خپل  ي چارو او د معلولیت تر منځ هر وخت  برابر 

اس کوي. نو نور دردونه د ټولڼې لخواه باید ورته زیات نه ش. که چېرې په  ناروغۍ له امله دردونه او کړاونه احس 
 .    نشته برابرۍ او عدالت حس  د  یوه ټولڼه کې دا کار وش نو ویلی شو چې هلته  

کوي چي معلولیت د بدن    پر   چې معلولیت لرل یو پراخ مفهوم او موضوع ده او ټينګار   کې وايي   رسیزه   CRPDد  
ه کې معلولیت  ن نه کولو او د ټولیزو بندیزونو له تقابل څخه منځته راځي. که چېرې په ټول  له سم کار  ي غړ  د یو 

نه ش، بیا داسې حالتونه منځته راځي چې معلولیت    نه کتل ش او درناوی یې و   و   ه ته په درنه سرتګ   لرونکو وګړو 
وکړي. هرڅومره چې معلولیت    وګړي نه ش کوالی چې په ټولنیزو غونډو او نورو عامو ځایونو کې ګډون   ي لرونک 
وګړي په ټولنیزو غونډو او چارو کې ونډه واخل، هغومره به ټولنیزې ستونزې وپېژين. بیا هرڅومره چې   ي لرونک 

وي او په هکله یې معلومات ولري هغومره به د یوې مسئلې دحل الرې موندلی    ې ټولنیزې ستونزې ورته معلوم 
  ي بندیزونو پېژندنه پخپله د دې المل کيږي چې معلولیت لرونک   و لنیز ش او منطقي عمل پرې کوالی ش.  د ټو 

ښتا چې دا کار به ډېره ښه وي چې  ي چارې په سمه توګه تررسه کړي. په ر   ۍ وګړي وکوالی ش، چې خپل ورځن 
چارو له رسته رسولو    و ټولنیز   يې د وپېژين چې هغوی    خنډونه او    ي ټک   ه وګړي وکوالی ش هغ   ي معلولیت لرونک 

. دوی باید هر وخت له خپلو الرو څخه بندیزونه لېرې کړي او بیا په ټولنیزو چارو کې کارنده  ي لرې کړي د څخه  
 ونډه واخل.  
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 چاپېریال  
وړاندې ناوړه    پر معلولیت لرونکو وګړو باندې چاپېریال ډېر اغیز لري. ناسامل چاپېریال، د معلولیت لرونکو وګړو پر 

او د دې   برخه وا   ی المل کیږي چې هغو بندویزونه رامنځته کوي  توګه  او ټولنیزو چارو کې په سمه    په ټولڼه 
 نخستالی ش. کېدای ش چې ناسامل چاپېریال الندنۍ ستونزې رامنځته کړي.  

هم   به  ش او په خربو کې  ې پات  همداسې د عمر تر پایه پورې به  د اورېدو معلوليت لري چې  څوک  -
 ستونزه ولري.  

توګه ګټه وانه  چې بدين معلولیت ولر   څوک  - برقي زینو څخه په سمه  او  له حامم  ي، کېدای ش 
 الی ش.  ت اخس 

، کېدای ش چې له کمپیوتر او نورو برقي وسیلو څخه په سمه توګه  د ليد معلوليت ولري چې    څوک  -
 ړي ځکه هیڅوک به نه وي چې وررسه مرسته وکړي.  ک ګټه پورته ن 

وزيل، کار، دنده او نورو فکتورونو څخه اغیزمن کیږي.    ې ، خوړو، ب له هوا، اوبو   نې روغتیا هم له چاپېریال څخه، یع 
ه کې ادعا کوي او وایي چې د نارغیو لپاره  ن روغتیا معلومونکی کمسیون په نړیواله ټول  ې څرنګه چې د ټولنیز 

وګړي هم زیاتره له    ي ټولو سرت المل وي نو ویلی شو چې همدغه الملونه دي چې معلولیت لرونک   نابرابرۍ تر 
 اپېریال څخه زیانونه مومي او ډول ډول ټولنیز دردونه احساسوي.  چ 

او د    ، خالص ش ه  پت ا ډول ډول اختالالتو او ستونزو له    به د چاپېریال روغ او سامل ش، نو خلک    ې ر ې که چ 
  معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ژوند کولو ښه زمینه برابره ش. دغسې بدلونونه کوالی ش چې د قانون په واسطه، 

 د سیاستونو له بدلونونو رسه، د خلکو د ذهنونو د روښانولو په واسطه منځته راش. د بېلګې په توګه:  
توګه    ې ګټه واخستالی ش په ځانګړ   ترې داسې خدمتونه وړاندې کړي چې  ټول وګړي    ټ رانسپور ټ  -

 رانسپورټي امکانات برابر ش.  ټ ته باید    و معلولیت لرونکو وګړ 

 ګټه واخل.    ترې څو ټول خلک  ،  نښې ولري   دې یونه، باید الرښو ټول رسکونه او عامه ځا -

خدمتونو څانګې باید د خلکو پر ذهنونو باندې کار وکړي تر څو دوی هوښار ش او د  د روزنیزې او  -
 خپل هېواد شته خراب نه کړي.  

 ولري.  ی  توګه روغتیا ته باید الرسس   ې په ځانګړ   ، ولري ی  ټول خلک باید عامه خدماتو ته الرسس  -

 توګه د معلولیت لرونکو وګړو لپاره باید د کار او د زدکړې زمینه برابره ش.    ې په ځانګړ   ، د هر چا لپاره  -

نه هم سرت  او معلوماتو  ناروغیو  له فزیکي  او د عام ع موضو   ې د چاپېریال فکتورونه  رانغاړي. سیاستونه    ه ګانې 
په ګډون رسه د معلولیت لرونکو وګړو   ې دمتونو څانګ قواعدو او خ   ه خدمتونو څانګې په خپله او همدارنګه د عام 

ده   ې د روغتیايي په برخه کې په اسرتالیا کې شو جې  ه  ن پر وړاندې ستنونزې زېږوي. د مثال په توګه: یوه څیړ 
چې د   ی خو دا کار داسې د  ، ښيي چې په روغتونونو کې لومړیتوبونه ټول معلولیت لرونکو وګړو ته ورکول کيږي 

خو دولت بیا دغه لکښتونه نه    ، وګړو له شخيص حسابونو څخه هیڅ پیسې نه اخیستل کيږي   معلولیت لرونکو 
 شمېري او دا کار د دې المل شوی چې روغتونونه زیامنن ش.     
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، ښيي چې د روغتیايي خدمتونو  ې بله څېړنه چې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې په اروپايي هېوادونو کې شو 
وګړي    ي . د بېلګې په توګه: معلولیت لرونک شته وړاندې ډېرې ستونزې    ر د معلولیت لرونکو وګړو پ   په برخه کې 

مکلف دي چې په خپل نوبت کې په کتار ودریږي او یا په مته ش چې نوبت یې ورسیږي. همدارنګه کوم  
وي او دوی ورڅخه    ی خدمتونو په برخه کې دی، د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ډېر پېچل   ي سیسټم چې د روغتیاي 

وړاندې ډېر مهربان دي   ر په سمه توګه ګټه نه ش اخېستالی. رسه له دې چې خلک د معلولیت لرونکو وګړو پ 
 احساس کړي.    ۍ وکړي د کمزور   ي خو بیا هم سیسټم د دې المل شوی چې معلولیت لرونک 

د معلولیت لرونکو وګړو شمېر  ې او سازمانونه هم هڅه کوي چې د معلولیت مخه ونیيس او پرې نه ږدي چې  ن ټول 
( م. کال کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تصویب شو، له معلولیت لرونکو  2005زیاد ش. کوم تړون چې په ) 

  ډ یرلن ا څخه یې په انګلستان او شاميل    و تړون له ځینې ماد   ې مرسته وکړه، د مثال په توګه، د د يې لږه  وګړو رسه  
چې باید د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ژوند په ټولو چارو کې    ؤ یه کې راغل  اعالم   ې په د   کې کار واخستل شو. 

له سرتاتیژیو څخه کار    ۍ او برابر   ۍ په پام کې ونیول ش. د مثال په توګه: باید د همکار   ي مساوات او برابر 
او که دا کار امکان    ه او هم په سیاستونو کې برابره برخه واخل ن هم په ټول   ي څو معلولیت لرونک   ، واخستل ش 

 احساس ونه کړي.       ۍ وزل   ې د ب بايد  ونلري بیا لږ تر لږه دوی  
توګه د ټولنیز ژوند په    ې نې نور څیزونه د انسانانو د ژوند په ټولو چارو کې،  په ځانګړ ي علم، پوهه او د چاپېریال ځ 

چې خلک کوالی ش ورڅخه  دي. د خلکو پرمختګ، وده او پوهاوی ټول هغه عوامل دي    ناک چارو کې ډېر اغېز 
هغه کلمې او ویناوې چې د    ې د لرې کولو لپاره په سمه توګه کار واخل. منفي انځورونه او نور   ي د منفي لېدلور 

خلکو تر منځ واټنونه رامنځته کوي پر معلولیت لرونکو وګړو باندې ډېر فشارونه راوړي. له بده مرغه چې معلولیت  
 نه یوشان شمېرل کیږي.  درلودل او کمزورتیا زیاتره وختو 
، ښيي چې په زیاترو هېوادونو کې د فرهنګ  ې کړنو او کارونو په هکله تررسه شو   و یوه روغتیايي څېړنه چې د دودیز 

هېوادونو څخه شوې ده، ښيي   و څېړنه چې له پنځوس  ه له مخې روغتیايي وضعیت تقریباْ یو شان او برابر وي. بل 
لري، خرب نه وي. دوی نه    يې   وګړي   ي ګړتیاو څخه چې معلولیت لرونک چې خلک زیاتر له هغو پیاوتیا او ځان 

  و چې د ماغز ته  دوی هغو کسانو    ې کس له کومو پیاوتیاوو څخه برخمن دی. بلک   ی پوهیږي چې یو معلولیت لرونک 
ا  ګۍ لري، په ټولڼه کې په سپکه سرتګه ورته ګوري او حت ن او ناهامه   ۍ اروایي نظره ځینې کم   له ستونزه لري او یا  

وخت لیوين ورته وايي. که چېرې خلک د معلولیت لرونکو وګړو پر وړاندې ناسم چلند وکړي، کېدای ش    ې ځين 
ه کې له نورو خلکو رسه سم چلند ونه کړي او د معلولیت لرونکو  ن چې دا کار د دې المل ش چې دوی هم په ټول 

 ه: وګړو او نورو خلکو ترمنځ واټنونه به ال زیات ش. د بېلګې په توګ 

په ښوونځیو کې د نورو ماشومانو له خواه مسخره کیږي او ورپورې   ه معلولیت لرونکي ماشومان زیاتر  -
 وهل کیږي.    ې ملنډ 

په موټرونو او نورو بسونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره کايف امکانات نشته چې دوی په آسانۍ  -
 رسه ورڅخه ګټه واخل.  

 ی و او نورو کاري ځایونو کې په سپکه سرتګه کتل کیږي او د هغو معلولیت لرونکو کارکوونکو ته په ادار  -
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 په وړاندې توپېرونه زیات دي.    

 ورپورې وهي.    ملنډې به   له معلولیت لرونکو رسه مینه نه ښيي او   نور وګړي به  -

ناوړه   منفي لېدلوري د معلولیت لرونکو وګړو او نورو ځوانانو پر وړاندې ډېر بد اغېز کوي او د هغوی په ژوند کې 
  ه پایله لري. کېدای ش چې د دوی د جرئت د کمېدو او حتا د هغوی د ګوښه توب المل ش. له بله پلوه هغ 
  ې کسان چې وډارش، په غونډو او ټولڼو کې نشې ورګډیدای. دوی کوښښ کوي چې په خپلو کورونو کې پات 

وکړي بیا    ه چې وررسه ناسته والړ   خلک کوښښ وکړي   نه لري. که چېرې نور   و   ه ش او له خلکو رسه ناسته والړ 
 دوی نه خوښيږي.  د  هم  

  تاوتریخوالی او توپیرونه کېدای ش چې د انساين او ټولنیزو اړیکو د ټینګولو او د خربو اترو له الرې له منځه الړ 
جنون    د زملیتوب   ې چ   کيږي ( لس کاله  World Psychiatric Associationسازمانونه )   نړيوال   ش. د ارواپوهنې 

ښې    يې   کار څخه   ې هېوادونو کې کمپاین او تبلیغات کوي او له همد   ۱8وړاندې په    ر او د بدنامولو پروسې پ 
کې ځینې سندونه   ې دغه کار ډېر ارزښت ولري. په نارو به چې په اوږد مهال کې  ترالسه کړي دي، نتیجې هم 

او ویل    ي و زملیتوب په هکله زیات شو ه وروسته د خلکو معلومات د جنون ا څخ   ښيي چې د یوه کال له کمپاین 
( م. کال کې په  ۱۹۹۹اوونۍ وه، په )    ۱۱4( م کال کې،  ۱۹۹7ناروغۍ موده چې په )    ې ناوړ   ې کيږي چې د د 

روغتیا بېرته ترالسه    ه . اوس یو ناروغ د شل اوونۍ له درملنې وروسته خپل ی کموالی موندلی د يې  اوونۍ کې    20
 .  ړې ک 

(، کوالی ش چې په ښارونو او نورو ځایونو کې منفي فکرونه مثبت خواته واړوي    CBR)    د بیارغونې پروګرام ټولڼه 
، څو دوی هم وش کوالی چې په  ستانه کړي وګړي ټولڼې ته    ي پروګرام په مرسته بیا معلولیت لرونک   ې او د همد 

و باندې تررسه شو چې په  معلولیت لرونکو وګړ   آباد کې پر ټولنیزو چارو کې برخه واخل. یوه څېړنه د هند په عل 
وګړي هم په    ي صحنې ته راش. په دې توګه معلولیت لرونک   پای کې ډېر خلک دې ته چمتو شول چې د کار 

 خپل ماشومان د معلولیت ضد واکسین کولو لپاره راوړل.    و خلک   و کارکولو کې بوخت شول او هم ډېر 
 د معلولیت ډولونه  

فکتورونو له ناپایداريو څخه منځته راځي.    و ټولنیز   و نو او نورو ځانګړ معلولیت د روغتیايي وضعیت له عکس العملو 
دې ټینګار لري هغو کسان چې    ر اندونه پ   خو سنتي او پخواين   ، وګړي ډول ډول معلولیتونه لري   ي معلولیت لرونک 

لرونکو وګړو  ، د معلولیت يا د ليدو معلولیت ولري او  د اورېدو معلوليت لري و رسه تیروي یا ون خپل ژوند له ویلچیر 
او بس.  حال دا چې معلولیت ډېر ډولونه لري او کېدای ش چې د عمر په هره دوره    ، له ډلو څخه شمېرل کيږي 

کې پېښ ش.  د بېلګې په توګه: ځينې کسان د خپلې مور له ګېډې څخه له یو معلولیت رسه زیږي. ځینې  
معلولیت پیدا کوي. د مثال په توګه که چېرې یوه ښځه په    کې   زړښت کسان بیا په ځوانیو او ځینې هم  په  

خپله یو ډول  پ چې دا    ، ګرځېدالی نه ش   ه پنځوس کلنۍ کې د پښو د درد په ناروغیو اخته ش  بیا هغه سم 
معلولیت ګنل کیږي. که چېرې یو بوډا یا بوډۍ ته د عمر په پای کې د جنون حالت پيدا ش، نو ویل کیږي  

حالت کېدای ش چې د لېدلو وړ وي یا نه وي؛    ي روغتیای  ي کړی دی. د یو معلولیت لرونک چې معلولیت پیدا 
وي. درد    يي کېدای ش چې د لنډ مهال لپاره وي یا هم د اوږد مهال لپاره. کېدای ش چې څو اړخیزه او دوره 
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لرونکي نه بويل. د بېلګې    لرونکي یا ناڅیز وي. نو باید په یاد ولرو چې دغه کسان زیاتره یې خپل ځانونه معلولیت 
( مېالدي کال، په  اسټرالیا کې د هغه هېواد د مل روغتیا له خواه یوه روغتیايي    2008او     2007په توګه؛ په )  

معلولیتونو سرتګې پټې کړې    و خپل   پر   و ٪ معلولیت لرونکو وګړ   40څېړنه وشوه او د دې څېړنې پایله داسې وه چې  
 ډېرښه او الډېرښه دي.     چې دوی ښه،   ، .  او ویل دي وې 

کېدای ش چې کلیت جوړونه د معلولیت لرونکو وګړو د بې الرېو المل وګرځي. معلولیت لرونکو وګړي د پېژندنې  
لري. لکه: د جنسیت، عمر، ټولنیزې، اقتصادي حاالت، جنيس غوښتنې،    ې لپاره بېالبېل فکتورونه او ځانګړن 

. رسه له دې چې د  ي یو یې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ګټور د توکمیزې او نور فرهنګي توپیرونه. چې هر  
نو بیا هم لېدل کيږي چې له رشایطو څخه هم ټول   ، معلولیت لرلو زیانونه تر ډېره حده په رشایطو پورې اړه لري 

  ټولڼې څخه زیانونه مومي او هم له   له معلولیت لرونکي هم    ې زیامننيږي. ځين نه  وکړي یوشان    ي معلولیت لرونک 
او ډېر زیامنن    ش چې معلولیتونه لري کېدای ش چې له ټولڼې څخه لېرې    ې ښځ   ه خپل ناروغ بدن څخه. هغ 

معلولیت    ې لږ   ې چارو کې برخه نه اخل.  ډېر   ځکه چې دوی له خپل وضعیت څخه رشمیږي او په ټولنیزو   ، ش 
 ووګړي چې د ماغز   ي ک معلولیت لرون   ه ته په خپلې خوښې چمتو ش. هغ   ه ښځې پیدا کيږی چې واد   ې لرونک 
یې اختالالت وي یا هم روحي ستونزې لري تر هغو کسانو چې روغ بدن لري، زیات    و کې لري او په ماغز   ي ناروغ 

رعکس يې ب اختالالت یې زیات وي په ټولڼه کې هامغومره رنځونه ویني.    و رنځونه ویني. هغو کسان چې د ماغز 
زیامننیږي، ځکه  نه  یې ښه وي له دغو بدو حاالتو څخه ډېر    وګړي چې شتمن وي او روزګار   ي معلولیت لرونک   ه هغ 

 په ښه توګه مخ ته ځي.  يې  چې په وړاندې یې کوم بندیزونه نه وي او د ژوند ټولې چارې او کارونه  
 د معلولیت د مخنوي پړاوونه   

ه معلولیت څخه  کول، د معلولیت لرونکو وګړو لپاره یوه سرته موضوع ده. د دې لپاره چې ل  ی له معلولیت مخنو 
ځانونه وساتو، باید تل د خپل چاپېریال په پاک ساتنه کې کارنده ونډه واخلو او همدارنګه تل له پاکو اوبو او پاکو  

په څو پړاونو   ر بدين روغتیا باندې اغیزه لري. موږ بیا دغه کا  ځکه چې دغه شیان ټول پر  ، خوړو څخه ګټه واخلو 
 الندې ډول وړاندې کیږي.  کې تر رسه کوالی شو، چې په  

 لومړی پړاو   ي د مخنو   نو د معلولیتو 
ویل کیږي. په دې    ی وکړي، ورته وقایه یا مخنو   ی څخه مخنو   و ټول هغه کارونه چې د روغتیايي ستونزو له ډېرېد 

  ،پړاو کې خلک باید د خپل ځان د ژغورنې او روغ ساتنې لپاره ټول هغه لومړين کارونه چې له وس یې پوره دي 
ز،  ډ او طریقه یې تولو خلکو ته ور وښيي. د بېلګې په توګه: خلکو ته د ای   ، روغتیا سبب کیږي، تررسه کړي   او د 
 رونا او نورو ناوړه ناروغیو په هکله معلومات ورکړل ش.  و ک 

 د مخنوي دویم پړاو    نو د معلولیتو 
کې ش او پرې نږدي چې  کله چې د ناروغۍ نښې  په چا کې ولیدل شوې، هغه باید پخپله د درملنې په لټه  

ه چې یو کس ناروغ ش باید کوښښ وکړي چې  ل ه کې خپره ش. ک ن او یا په ټول   ش دغه ناروغۍ نورو ته انتقال  
یې نورو ته هم ور ورسیږي. همدارنګه د نوموړي    ي له روغو کسانو څخه لرې وګرځي او پرې نه ږدي چې نارغ 
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و رسه چې د سینې رسطان لري باید مرسته  ځ په توګه: هغو ښ نارغۍ د اوږد مهال پایله یې وڅېړل ش. د بېلګې  
 وررسه وش چې د خپلې ناروغۍ درملنه وکړي.  

 یم پړاو ې در   ي د مخنیو   نو د معلولیتو 
روغتیا ترالسه کړي.    ه ، باید کوښښ وش چي ناروغ سړی جوړ ش او خپل وي که چېرې یو کس عماْل ناروغ  
درد کم کړي او د هغه د درملنې لپاره هم ټول الزمي کارونه تررسه ش. روغتیايي    داسې کارونه وش چې د ناروغ 

هغه لپاره ټول    ولري، باید د   ه ش. د بېلګې په توګه: »که چېرې یو ماشوم د هډوکو ستونز   ې سانتیاوې ورته برابر ا 
  ه غۍ درملنه ونه شو هم که چېرې د هغه نارو   نو بیا   ، یې لرې ش   ی هغه کارونه تررسه ش چې نارغۍ یا کموال 

، لږ تر  ی باید داسې یو کار وش چې ناروغ سړی هڅکله دغه احساس ونه کړي چې په ټولڼه کې یوازې پاتې د 
 لږه باید ناروغ سړی په ټولڼه کې د ټولنیزو چارو له امله خپل ځان یوازې او ناروغ حس نه کړي.  

ې او خلک باید د معلولیت ن چې ټول سازمانونه، ټول   ي ، دا د ي ې لپاره مهم د ن روغتیايي ټول   ې هغه څه چې د نړیوال 
ش. د خپل چاپېریال، خوړو او   ې موضوع پر وړاندې جدي وواس او پرې نه ږدي چې ناروغۍ زیات  ي د مخنيو 

سئ. که چېرې د کوم ناروغۍ احساس کوئ نو سمدالسه باید ډاکرت ته الړشئ  و ا   څښاک په برخه کې هوښیار و 
له درملنې  يې چې ډاکټران  ي ه کې کوم داسې ناروغۍ پیدا کیږ ن مو معاینه کړئ. نو که چېرې په ټول  او ځانونه 
ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې ونډه واخل ترڅو منطقي او عمل طبي    ې نو ټول خلک باید د هغ   ، عاجز وي 

 الرې چارې ورته پیدا ش.  
  ټول هغه کار   ې سې موضوعګانې نه دي چې رسه لرې وي، بلک د معلولیت او د برش حقونو موضوعګانې دواړه، دا 

پخپله یو برشي حق کڼل کیږي. ځکه چې د معلولیت د لرې کولو    ، لپاره تررسه کیږي   ي چې د معلولیت د مخنيو 
ت هم خوندي ساتل کیږي. د معلولیت څخه  ي کار په خپله یوه برشي هڅه او هاند دی او وررسه د انسان حیث 

ړنې الندې ونیول ش او بالخره داسې الرې چارې ته ور ورسیږي  ې تر څ   نو باید له څو اړخو ځان ژغورنې موضوع 
کړای   ې توګه معلولیت لرونکو وګړو ته باید آسانتیاوې برابر   ې لو وړ وي. په ځانګړ ن چې د ټولو انسانانو لپاره د م 

 .  ش 
 معلولویت او د برش حقونه

 معلولیت لرل د برش حقونو یوه موضوع ده؛ ځکه 
وګړي ډېر نابرابرۍ تجربه کوي. د مثال په توګه: که له دوی څخه پوښتنه ش چې    ي علولیت لرونک م  ▪

؟ نو زیاتره یې وایي چې ښه ده، حال دا چې په حقیقت کې  ي ستاسو روغتیايي آسانتیاوې څنګه د 
نور  کوي  فکر  وايي، چې  نه  ځکه  حقیقت  دوی  خو  وي؛  نه  ملنډ   داسې  ورپورې  وهي.    ې خلک 

اداره کې کار کوي د روغو وګړو په پرتله ډېر    ه له چې یو معلولیت لرونکی کس په کوم همدارنګه، ک 
 الندې کیږي.    پښو   حقونه تر   يې کړاوونه ګايل او حتا ځینې وخت  

وړتیاو څخه سرتګې پټوي. د مثال په توګه: که چېرې دوی د    و له خپل   ي وګړ   ي ځینې معلولیت لرونک  ▪
. نو بیا داس  وایي چې دا یو غیر ارادي عمل  وکړي حساس  ا   ۍ خپل ژوند په کومو برخو کې د کمزور 
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دی او زموږ له السه نه کيږي او خپل ځان بې وزله بويل. حال دا چې کېدای ش په حقیقت داسې  
 .  که هڅه وش هغه کار تررسه ش نه وي او  

معلولیت لرونکو  ( م. کال کې د ۱۹82یو لړ نړیوال سندونه ښيي چې معلولیت لرل یوه برشي موضوع ده. په ) 
لپاره     ۍ ( م. کال کې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د برابر ۱۹8۹وګړو لپاره یوه عمل برنامه تررسه شوه بیا په ) 

 .  ه یې د معلولیت لرونکو وګړو حقونه یوه برشي موضوع ومنل   و بله برنامه تررسه شوه چې دواړ 
چې باید د معلولیت لرونکو وګړو پر ړاندې تاوتریخوالی  هېوادونو څخه زیات منل دي    40په نړیواله کچه کې له  
دي خرب    ي ( له ځینې تازه حقونو څخه چې معلولیت لرونکو وګړو ته ورکړل شو CRPDبند ش. همدارنګه ) 

او اقتصادي حقونو څخه    ي وګړي باید له مدين، کلتوري، سیاس، اجتامع   ي راکوي او وایي چې: معلولیت لرونک 
د   له خپل   ي چې معلولیت لرونک   ه دوی موخه دا د برخمن وي.  باید  امتیازاتو څخه پوره ګټه    و حقون   و وګړي  او 
 نه ش.    و   ی څو په ټولڼه کې انساين حیثیت ته سپکاو   ، واخستالی ش 

 (CRPD)    اړه لري او دغه امتیازات یوازې د    پورې له هغو حقونو څخه خربي چې یوازې معلولیت لرونکو وګړو  مو
( یو ایالت دا حقونه په رسمیت و نه پېژين او یا له هغه  CRPDکه چېرې د )   و وګړو حقونه بويل. معلولیت لرونک 

څخه بې خرب وي، نو بیا نور ایالتونه خپلو مرستو ته دوام ورکوي تر څو ټول کنوانسیونونه باخرب ش او دغه ټول  
 حقونه په رسمیت و پېژين.   

 ړاندې کوي  و   ې قاعد   ې ماده دا الند   ه یم ې در   ( CRPDد ) 
وګړي هم  وکوالی ش چې له خپلو    ي انساين کرامت او حیثیت ته درناوی کول تر څو معلولیت لرونک  -۱

 ه واخل.  ټ په سمه توګه ګ څخه  ټولو امتیازونو  

 د معلولیت لرونکو وګړو پر وړاندې هیڅ ډول ټوپیر باید نه وي.   -2

 و نورو غونډو کې عماْل برخه واخل.  وګړي باید دا حق ولري چې په ټولنیزو چارو ا   ي معلولیت لرونک  -3

 ل ش.  ن توپیرونو ته درناوی او بیا د معلولیت لرونکو وګړو توپيونه باید یو ټولنیز او مثبت توپیر وم  -4

 کارونو په برخه کې د ګډون حق ترالسه کړي.  و  وګړي باید د سیاست او ټولنیز   ي معلولیت لرونک  -5

 برابر حق ترالسه کړي.    وګړي باید   ي نارینه او ښځینه معلولیت لرونک  -6

 ش.  ې  سانتیاوې برابر ا   ي وګړو ته باید روغتیای   و معلولیت لرونک  -7

 حقونو څخه ګټه واخستالی ش.    و څو هغه له خپل   ، وش   ی ته باید درناو   ي کس یو معلولیت لرونک  -8
 عمل کړي.  مکلف دي چې الندنۍ ژمنې    ی، السلیک کړی د يې  ( تړون  CRPDد )   ې چ   ه او هيوادون   ه هغه ایالتون 

دي او که په  يې  د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ټول هغه قوانین او تړونونه باید ومني چې السلیک کړي   -
 عمل کارونه هم تررسه کړي.    ه، کار و 

 په هغو قوانینو کې چې د خلکو تر منځ د منفي توپیر المل کيږي بدلونونه راوړل ش.   -

 متامیږي.    تاوان په    ې قاعد   (CRPD)باید ډډه وش چې د    له هغو ټولو متریناتو او کارونو څخه  -
 عمل کوي،   ې ( برنام CRPDیا هم د )   ، ې او سازمانونه چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره کار کوي ن هغه ټول   ې ټول 
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توګه دې ته اړتیا لري چې ډاډ ترالسه کړي    ې کنوانسیون په ځانګړ   (CRPD)شان مخ ته الړش.    باید ټول یو   
 امکانات برابریږي.     علولیت لرونکو وګړو لپاره ښه استوګنځایونه او نور چې د م 

 معلولیت او پراختیا  
معلولیت یوه پرمختیايي موضوع ده، دغه موضوع له دوه اړخونو د فقر او بېوزلیو المل کیږي. کېدای ش چې  

طر ال هم زیات کړي. په  معلولیت د فقر خطر ال نور هم زیات کړي. او کېدای ش چې بې وزيل د معلولیت خ 
نړۍ کې ډېر سندونه شته دي چې ښيي د معلولیت لرونکو وګړو کورنۍ د روغو وګړو کورنیو په پرتله زیات ګړاوونه  
ګايل. د معلولیت درلودل زور او فشار کيدای ش چې د سوادګرۍ، ټولنیز او نورو ډول ډول بدمرغیو المل ش  

 معلولیت لرونکو وګړو باندې ډېر زیات لګښتونه راوړي.    پر ه اغیز کوي او  ښوونه او روزنه ناوړ   ر چې د ماشومانو پ 
ماشومان د روغو ماشومانو په پرتله لږ د ښوونځیو په ورتک کې    ي کيدای ش چې معلولیت لرونک  ▪

حارضاو چمتو ش. که چېرې داسې وش نو دغه ماشومان بیا په ټولڼه کې زیات زیانونه ویني، د  
لتي ادارو ته کار نيش پېدا کوالی. بالخره داسې کیږي چې په زملیتوب او  مثال په توګه دوی دو 

 کیږي.     ې څخه بې برخ   امتیازونو   و پېرۍ کې له خپل 

وګړي زیاتره وزګار دي او کارته نه ګامرل کيږي. که چېرې    ي ليدل کیږي چې معلولیت لرونک   ې داس  ▪
معاش نه لري. د معلولیت لرونکو وګړو ناوړه    کارته وګومارل ش، بیا معاشات یې ډېر ناڅیز وي او ښه 

د معلولیت په درلودلو کې هم ډېر اغیز لري. د معلولیت لرونکو   اقتصادي وضعیت او د دوی بېوزيل 
دا ډېر سخت وي چې خپل ځانونه له بېوزلیو څخه وژغوري او هوسا ژوند ته ورسیږي،   به  وګړو لپاره 

ي  ټ وپیرونه شته دي. د مثال په توګه: دوی له ټرانسپور وړاندې ډول ډول ناوړه ت  ر ځکه چې د دوی پ 
  ي دي چې معلولیت لرونک   ې ه کې ډېرې آسانتیاو ن امکاناتو څخه ګټه نيش اخستالی. همدارنګه په ټول 

 خپل ژوند په خپله مدیریت کړي.     ، چې وګړي ورڅخه پوره ګټه نه ش اخستالی 

ړو په پرتله ډېر زیات دي. روغ وګړي درمل ته  لګښتونه د نورو روغو وګ  ي د معلولیت لرونکو وګړو ورځن  ▪
همدارنګه ځینې نورې    ، وګړي مکلف دي چې ځانته درمل   ي اړتیا نه لري حال دا چې معلولیت لرونک 

لپاره چمتو کړي. دا هغه شیان دي چې   ، وسیلې  د     Amartya Senد خپل ژوند د آسانتیا  ورته 
وګړي په    ي خربه ده چې زیاتره معلولیت لرونک   معلولیت لرونکو وګړو تغییر نوم ورکړی و. دا څرګنده 

 کیږي.    ې ه کې بې وزله پات ن ټول 

د معلولیت لرونکو وګړو په کورنیو کې زیاتره خلک د عادي ژوند د امکاناتو له نه درلودلو څخه شکایتونه   ▪
 اوبه، کايف خواړه، او سم کور نيش برابرولی.    ې ځانونو ته پاک   و لري. دوی وايي چې خپل 

، ښيي  ې هېوادونو څخه تررسه شو   56وزيل د معلولیت خطر ال زیاتوي. یوه څېړنه چې له  فقر او بي  ▪
بېوزالن د شتمنو کسانو په پرتله زیات معلولیت تجربه کوي. کېدای ش چې بېوزيل د یو کس    ، چې 

چې موریې له سوء تغذیې رسه    ي، زیږي په دې معنا د   ه د معلولیت المل ش. یو ماشوم چې کم وزن 
  ې آسانتیاو   ي روغتیای   ې سم   ه او اوب   ې ې وه. یا هم کېدای ش چې مور یې سامل خواړه، پاک مخامخ شو 
 حاالتو کې ماشوم ته د معلولیت پیداکولو خطر ال زیاتيږي.     و چې په دغ   ې، نه درلود 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -برش علمي حقوق | 58

 پایله 
يي  کې ځینې روغتیا   څو لسېزو   و او د بحث وړ موضوع ده. په وروستي   ه ، هر اړخیز ې څرنګه چې معلولیت یوه پېچل 

له معلولیت لرونکو وګړو رسه یوځای د هغو بندیزونو د ونډو په برخه کې کار کړی، چې معلولیت لرونکو    و څېړونک 
  ي یز منفي لیدلور ن . هغوی دا موندلې ده چې خلک تر بدين نیمګړتیاو د ټول ي د  يل ډېر زیانونه رسو يې وګړو ته 

.  داخربه سمه ده چې د معلولیت لرونکو وګړو ناجوړ  ی د   ی کړ يې  او د معلولیت احساس    ن شوي له امله ډېر زیامن 
بدن دوی ځوروي او د روغتیا له مخې کمزورې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی هیڅ کار نه ش کوالی  

 او باید یې رنځونه ومني، نه؛ دا کار باید ونيش او دغسې منفي فکرونه باید له منځه الړش. 
خالص ش او د    څخه ډول ډول اختالالتو او ستونزو له آپت    به د که چيي چاپېریال روغ او سامل ش، نو خلک  

ش. دغسې بدلونونه کوالی ش چې د قانون په    ه د ژوند کولو ښه زمینه برابر به  معلولیت لرونکو وګړو لپاره  
  ي معلولیت لرونک   په واسطه منځته راش.   واسطه، د سیاستونو له بدلونونو رسه، د خلکو د ذهنونو د روښانولو 

او یوازې باید ډېره هڅه او هاند وکړي او بس. هرڅوک چې په ژوند کې    ې خلک د نورو روغو وګړو په پرتله یواز 
 نوښتونه، هوډ او ښه اراده ولري، کوالی ش چې ځانته ښه او آبرومندانه ژوند برابر کړي. 

ټاپه    ۍ معلولیت لرونکو وګړو ته په سپکه سرتګه ګوري او د کمزور چې    ، ه کې دود شوی ن له بده مرغه، په ټول   
چې    ي کسان په دې اعتقاد د   ې ه کې هیڅ څه نيش کوالی او حتا ځین ن چې دوی په ټول   ي لګوي او وای  ې ورباند 

. حال دا چې دا زموږ انساين دنده ده چې د معلولیت لرونکو د ژوند د  دي دوی په ټولڼه کې د خلکو د اوږو باور  
 ش.    ه اینې لپاره باید رسه یو ځای کار وکړو تر څو ورته د هوسا ژوند زمینه برابر هوس 

ته مناسب دي.   ه کې ډېر فرصتونه او کارونه دي چې معلولیت لرونکو وګړو ن دا خو څرګنده خربه ده چې په ټول 
وره دي ورپسې  کوم کارونه چې له وس یې پ  دوی باید هڅه وکړي چې له دغو فرصتونو څخه پوره ګټه واخل او 

وکړي درلودل چې دوی نه یوازې په   ي او تررسه یې کړي. موږ د تاریخ په اوږدو کې ډېر معلولیت لرونک  ، الړ ش 
چې د   ، خدمتونه هم کړي دي  ډېر يې ې لپاره ن د انساين ټول  ې ، بلک ؤ ستونزو رسه مخ نه   و خپل ژوند کې له کوم 

د ستایلو وړ  يې  چې د نجومي فزیک په برخه کې    هغو له ډلو څخه یو یې هم استفین دبیلو هاوکینګ دی 
. نو ګرانو لوستونکو تاسو هم کوښښ وکړئ چې هیڅکله خپل ځان له معلولیت لرونکو وګړو  ي خدمتونه کړي د 

مو پوره وي، وررسه وکړئ. همدارانګه تاسو هغو کسان چې    ې مرسته چې له وس   ه جال ونه ګنئ او کوم   څخه 
ه کې داسې یوه دنده او کسب ځانته غوره کړئ چې مايل او معنوي ن چې په ټول باید هڅه وکړئ  ئ معلولیت لر 

کړئ چې تاسو د دوی مرستندوی واقع شئ.  و ګټه ورڅخه ترالسه کړای شئ. او له نورو وګړو رسه داسې رویه  
واد  ، معلولیت درلودل د کمزورتیا په معنا نه ده. نو راځئ یو ځای رسه کار کړو او خپل هې ي څرنګه چې ویل شو 

 ته د خدمت جوګه شو.    انسانانو   و او ټول 
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املللی  حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت در اسناد بین 
 و نظام حقوقی افغانستان 

 لیدا کاکر
 چکیده 

های اجتامعی  ناهنجاری   نیز ترین اقلیت اجتامعی در جهان،  موجودیت اشخاص دارای معلولیت به عنوان بزرگ 
  ، دگرگونی اثر آن  موجب تغییر افکار عمومی و بر  معلولیت و خطر تضییع و نقض حقوق برشی این گروه از افراد 

ظام کلی حقوق برش شده است. به  به حقوق برشی افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از ن   عمومی   نگرش 
و معیار    منظور، این تحقیق در پی بررسی و شناسایی حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت این 

 هاست. رعایت آن توسط دولت 
تحلیلی و  ـ توصیفی کیفی است، با توجه به ماهیت و روش،  روش تحقیق در این اثر، از لحاظ چیستی موضوع،  

ای یا  آوری اطالعات در این پژوهش، روش کتابخانه چنین، شیوه جمع کاربردی است. هم ت هدف،  با درنظرداش 
 اسنادی است. 
نیازمندی    چنین هم آن،    تطبیق و پیچیدگی    و فرهنگی  بودن حقوق اجتامعی های تحقیق، تدریجی بر بنیاد یافته 
معیار مشخصی در   که است ، مانع آن شده  و موجودیت امکانات و منابع کافی  های مؤثر و عملی به طرح برنامه 

نهادهای ها تعیین شود. برای حل این معضل، بهرت است میزان رعایت این دسته از حقوق توسط دولت  زمینه 
دهی  و با آگاهی طرح  و عملی    هایی درازمدت، مؤثر حامیتی و نظارتی در این زمینه با ترشیک مساعی، برنامه 

 ، در مورد اجرای قانون تالش کنند. حقوقی برای افراد جامعه 
 و حق آموزش.    حقوق اجتامعی، حقوق فرهنگی، افراد دارای معلولیت، حق صحت   کلیدواژگان: 

  

 

  حقوقلیسانس(lidakakar@yahoo.com)  

mailto:lidakakar@yahoo.com
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 مقدمه 
پذیرترین گروه اجتامعی در سطح جهان، همواره در  آسیب  مثابه حقوق انسانی و برشی افراد دارای معلولیت به 

و با   رو شامری روبه های بی دارای معلولیت در حیات روزمره با ناهنجاری معرض خطر و تضییع قرار دارد. افراد  
 اند. پیامدهای منفی ناشی از معلولیت درگیر 

به  تاریخی،  متفاوت  ادوار  داشته  در  معلولیت وجود  افراد دارای  درباره  متفاوت  رویکرد  سه  است.  گونه عمده 
باید به افراد  فاه اجتامعی است که بر مبنای آن دولت  گاه درباره افراد دارای معلولیت، نظریه ر د نخستین دی 

در نظر گیرد تا این افراد در رشایط مطلوب رفاهی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی    دارای معلولیت امتیازاتی ویژه 
به    ایجاد شد که با تأسی   ها مبنای برابری فرصت  ، دومین دیدگاه بر نبودن این رویکرد موفق به رس برند. به دلیل  
شدند. باألخره  گذاری، اجرایی و قضایی الزم مکلف دانسته می کردن اقدامات قانون ها به عملی این دیدگاه دولت 

پس از تحوالت بعدی، نگرش به حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از نظام کلی برش در کنار سایر  
وق برشی به حقوق اشخاص دارای معلولیت، در  باره شد. بر اثر نگرش حق اقشار، موجد سومین دیدگاه در این 

در این  زمینه    االجرا مثابه نخستین سند الزم ، به 1م. »کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت« 2006سال  
 ( ۱74- ۱73:  ۱3۹3اجرایی شد. )فرجی،  م.  2008می    3تصویب شد که در  

برای حامیت از حقوق برشی این  امروزه کشورها ، جامعه از افراد دارای معلولیت در    با توجه به طیفی گسرتده 
از سوی دیگر، در حقوق  اند، و  های حامیتی پرداخته املللی به وضع کنوانسیون سو در سطح بین افراد، از یک 

به    که این رغم  به  . اند ایجاد کرده   ها آن داخلی کشورهای متفاوت، قوانین و مقرراتی متعدد برای حامیت از حقوق  
نسل اول  مثابه حقوق اجتامعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق برش، نسبت به حقوق مدنی و سیاسی به 

ها  ملموسی وجود دارد که دولت   املللی، قواعد هم در سطح ملی و بین است، با آن   توجه شده حقوق برش، کمرت  
کند. این  ویژه اشخاص دارای معلولیت متعهد و ملتزم می را در مورد رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد، به 

قوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت و  دهد که معیار رعایت ح به این پرسش پاسخ می تحقیق  
املللی و قوانین ملی افغانستان  مصادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت، در اسناد بین 

 چیست؟ 
نکردن در امور داخلی  مداخله ها و رسد که در گام نخست، با توجه به اصل تساوی حاکمیت دولت به نظر می 
ها خود  املللی در جهان، دولت ترین شخصیت بین ا درنظرداشت حضور دولت به عنوان عالی ب   چنین هم یکدیگر،  

مشخص  معیاری  از  پیروی  به  متعهد  معلولیت،  دارای  افراد  فرهنگی  و  اجتامعی  حقوق  رعایت  مورد  در    را 
با آن منی  را  هم فرض می دانند.  ایت عامه باید در رض شود که معیار رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی برش 

مند  باشند،  رضایت ای که افراد از وضعیت حقوق برشی حاکم بر آن  جستجو کرد. به عبارت دیگر، در جامعه 
از معیار    که این معیارهای الزم را عملی کند؛ بدون    منظور تأمین حقوق برش موفق است و توانسته است دولت به 

 املللی اثر پذیرد. مشخص بین 
 

 هـ.ش تصویب کرده است. ۱3۹0دولت افغانستان این کنوانسیون را در سال   . 1
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این   3/ 2بیشرت از که   درصد از نفوس جهان به معلولیت مبتالیند   ۱0یعنی نزدیک  میلیون تن؛  650نزدیک به 
از جانبی هم، مطابق 3۱۱:  ۱3۹0آبادی،  کنند. )رمضانی قوام افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می   )

  درصد از کل جمعیت   2.7م.، در افغانستان افراد دارای معلولیت  2005های رسشامری ملی در سال  یافته 
( این در حالی است که درباره وضعیت حقوق برشی اشخاص دارای  20۱۹شوند. )محبتی،  کشور را شامل می 

است. بنابراین این   نشده طور خاص، تا هنوز تحقیقی شان به طور عام و حقوق اجتامعی و فرهنگی معلولیت به 
اتکا  با  که  بین   تحقیق  و  ملی  معترب  منابع  می به  است،  برای  املللی عملی شده  معترب  و  موثق  منبعی  تواند 
. درباره اهمیت این تحقیق  شان دانسته شود دارای  معلولیت، برای آگاهی از حقوق   ویژه افراد خوانندگان عزیز به 

در عرصه عمل، باید اذعان کرد که کاربرد هر حق، مرشوط به آگاهی صحیح و دقیق از موجودیت آن است. با  
ای  گونه مان به نوعان منظور احقاق حقوق انسانی و برشی هم به ین است که همه  مطالعه این تحقیق، انتظار ا 

 جانبه بکوشیم. همه 
هدف اساسی از این پژوهش، بررسی و شناسایی معیار رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت  

هم  فرهن است.  و  اجتامعی  حقوق  مصادیق  بررسی  شامل  تحقیق  این  فرعی  اهداف  دارای  چنین  افراد  گی 
بین  افراد دارای معلولیت در اسناد  معلولیت در اسناد  بررسی مصادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی  املللی و 

 شود. می   حقوقی کشور 
ترین چالش در این تحقیق، کمبود منابع درباره حقوق برشی افراد دارای معلولیت در  از منظر نگارنده، عمده 

کالتی که در عرصه حاکمیت قانون در کشور وجود دارد، حقوق افراد دارای  جامعه افغانستان است. بنابر مش 
چنین محققانی که در این زمینه مطالعاتی  است، هم اجرا نشده    شکل درست معلولیت فراموش شده و در عمل به 

 اند. شامر اند، انگشت انجام داده 
 پیشینه تحقیق 

کمیسیون  شامر، تنها به مطالعاتی دست یافتم که  های بی ش مرزی کافی نداشت. با تال پیشینه درون این تحقیق  
  های حقوق برشی افراد دارای معلولیت در افغانستان حقوق برش افغانستان درباره وضعیت و چالش مستقل  

های حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت در سال  با عنوان »چالش ترین گزارش این نهاد  انجام داده بود. تازه 
السادات طاهری با  توان از تحقیق نویسنده ایرانی آزادة مرزی، می است. در تحقیقات برون م شده  « انجا ۱3۹8

نام برد. در این تحقیق، نویسنده با استفاده از روش    ۱3۹2عنوان حق اشتغال به مثابه حق برشی در سال  
یکی از مصادیق نسل دوم   مثابه املللی، به بررسی هدف حق اشتغال به توصیفی تحلیلی، در چوکات اسناد بین 

بر    حقوق برش  تعهداتی که این حق  نتایج تحقیق،    گذارد، پرداخته است ها می دولت دوش  و  به  توجه  با  که 
حق اشتغال، گردآوری سیاست جامع اشتغال توسط دولت با  از  حامیت  بخش    در   ها ولت تعهدات د   گرانیگاه 

شناسان،  ویژه حقوق عمومی و حقوق کار در کنار روان به   درنظرداشت افکار و نظریات دانشمندان علم حقوق 
. نویسنده دیگر، محمدحسین  است شناسان و اقتصاددانان و اعالن آن برای عموم افراد و پیگیری این حق  جامعه 

ده است.  کر پژوهش   امللل ن در حقوق بین حامیت از معلوال  درباره  ۱3۹0که در سال  است آبادی رمضانی قوام 
تحلیلی، وضعیت اشخاص دارای معلولیت را  ـ کارگیری روش تحقیق توصیفی ه پژوهش خود، با ب آقای آبادی در 
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امللل در روشنایی »کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت« و »قانون حامیت از معلولین«  در حقوق بین 
ص به بررسی حق طور خا ه ب تحقیق اول، د، ش که ذکر ده است. چنان کر مقایسوی بررسی    گونه کشور ایران، به 

تحقیق دوم، وضعیت  و حالت اشخاص دارای  ، و  مثابه یکی از مصادیق نسل دوم حقوق برش پرداخته اشتغال به 
گسرتده نسل دوم حقوق برش را که    طور ه ب   اما تحقیق حارض    . ده است کر مطالعه  امللل  در سطح بین را  معلولیت  

و بر رعایت آن در جامعه    کرده است مطالعه  شود، با مصادیق آن  شامل حقوق اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی می 
  مورد   املللی حقوق برش در تحقیق اول به تبیین تعهداتی که اسناد بین   چنین هم   کند. می   افغانستان تأکید 

و تحقیق دوم، به بررسی    پردازد ه است، می کرد لیت، متوجه دولت ایران  رعایت حق اشتغال افراد دارای معلو 
وضعیت اشخاص دارای معلولیت    مورد املللی حقوق برش و قوانین ملی دولت ایران در  مقایسوی اسناد بین 

  که تحقیق حارض، معیار رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت را با  در حالی   . پرداخته است 
چنین،  کند. هم املللی و قوانین داخلی افغانستان، توسط دولت افغانستان بررسی می ظرداشت اسناد بین درن 
و در خارج از جامعه افغانستان تهیه    دست یافتم که موردی بود   چند   ای له آوری اطالعات، به مقا گرد  هنگام در  

 ها پرداخت. براین الزم نیست اینجا به آن بنا   . شده بود 
»حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت«    درباره رسد که تحقیق  د، به نظر می ش بیان  آنچه    با توجه به 

 . پژوهشی را سامان نداده است زمینه  این  محققی در    که تا هنور   ای به گونه   ؛ تحقیقی است بدون سابقه، و جدید 
 روش تحقیق 

  تحلیلی ـ توصیفی ا توجه به ماهیت و روش،  ب   است. کیفی  در این نوشته روش تحقیق از لحاظ چیستی موضوع،  
با  هم است   کاربردی درنظرداشت هدف،    و  پژوهش،  گرد چنین، شیوه  .  این  در  اطالعات  یا  کتابخانه آوری  ای 

 . است اسنادی  
 مبحث اول: مفاهیم اساسی 

کند( و حقوق  تواند انجام دهد و دیکته می دولت می از منظر اندیشمندان حقوق برش، میان حقوق مثبت )آنچه  
)آنچه   انجام دهد و دیکته می دولت منی منفی  کند( تفاوت وجود دارد. حقوق مثبت که شامل حقوق  تواند 

ها به افراد  است، زیرا آن   د اعطا شده ند که به افرا ا شود، آن دسته از حقوقی اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی می 
بودن تحقق آن  کند. حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بنابر دشوار کار از طریق دولت را اعطا می انجام  حق  

  گونه را داشته باشند؛ به    توانند آرزوی اعامل آن رصف می   ها ت زیرا دول   د. ن اها از حقوق آرمانی از سوی دولت 
های  باید سیستم برای همه افراد جامعه،   پذیر دسرتس جاد یک سیستم صحی رسارسی و مثال، دولت برای ای 

از انتقال مداوم تجهیزات    کند. نیز   سیس أ های صحی را ت زیربنا   و   فراهم اندرکاران طبی  آموزشی را برای دست 
های و  باع، دشواری همه ات   رای ب   پذیر دسرتس سیستم تعلیمی  ایجاد    یابد. طبی به این مراکز اطمینان کامل  

حقوق   مناید. در برابر، حقوق منفی که دربردارنده های خوب نیز دشوار می حتا به حکومت که    دارد هایی  هزینه 
ند که موجب حامیت افراد در برابر اعامل خاصی از سوی دولت  ا، آن دسته از حقوقی است مدنی و سیاسی  

  . تواند به اعامل خاصی دست بزند ه بر مبنای آن دولت منی کند ک را بر دولت اعامل می   ی های ده و محدودیت ش 
د. با  کن تواند این حق را محدود  دولت یا حکومت منی   براین به عنوان مثال، هر فرد حق آزادی بیان دارد، بنا 
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مثابه حقوق حقوق مثبت، و حقوق مدنی و سیاسی به   عنوان حقوق اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی به   که این 
تداخل میان این دو نوع حقوق دور از تصور نیست. به بیان دیگر، حق    ، های جداگانه قرار دارند منفی در دسته 

صحت در عین حالی که یک حق مثبت است و بر مبنای آن دولت مکلف به ایجاد یک سیستم صحی همگانی  
کردن دسرتسی  شدن این حق مقتضی امتناع دولت از محدود ، از سوی دیگر اجرایی است و منظم به همه اتباع  

این .  است به آن   بر  ر افزون  از یک ی أ ، حق  به عنوان یک حق منفی  ایجاد  دادن  از  امتناع دولت  سو مقتضی 
اق  و اور   ها سازی محل مکلف به فراهم   ها و از جانبی هم دولت   است شدن این حق  اجرایی   مورد   محدودیت در 

  (Ehler and others, 2013: 201-203)شود.  دهی به همه اتباع دانسته می ی أ ر 
به عبارت دیگر، نسل دوم حقوق برش شامل حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از قبیل، حقوق آموزش و  

ز  برش ا   ق شود. نقطه افرتاق نسل دوم حقو پرورش، حقوق رفاه، حق صحت، غذا، تعلیم، مسکن، کار و... می 
برای  ین مفهوم که  ه ا ب   است. بودن آن  جمعی و انکشافی نسل اول حقوق برش )حقوق مدنی و سیاسی(، دسته 

های باید برنامه های اقتصادی،  احقاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی اتباع، حکومت با توجه به ظرفیت 
حقوق که شامل حق رفاه، آموزش و    کند. با توجه به مصادیق این دسته از و اقدامات عملی    جی را طرح ی تدر 

روشن  های اجتامعی  شود، رابطه ناگسستنی آن با فقرزدایی و نابرابری پرروش، حق صحت، مسکن و... می 
رسخیل،  شود می  و  )درخشه  از 4۹:  ۱3۹3.  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتامعی،  حقوق  که  آن (  جامعه  رو  در 
نام نسل  ه  ، ب است   اول حقوق برش، مورد توجه قرار گرفته مثابه نسل  از حقوق مدنی و سیاسی به   پس املللی  بین 

 (Ehler and others, 2013: 202)شود.  دوم حقوق برش یاد می 

 گفتار اول: حقوق اجتامعی 
ها حقوق در مورد ماهیت حقوق اجتامعی، میان اندیشمندان حقوق اختالف نظر وجود دارد. نئومارکسیست 

ی دولت  ر ا که پساساختارگرایان این حقوق را وسیله توسعه اقتدار اد   حالی   ، در اند اجتامعی را استثامرگر دانسته 
ی از محرومیت سیستامتیک  پرست نژاد ن فمنیست و ضد ا دیگر، منتقد   ند. از سوی دان و کنرتول حقوق فردی می 

رسد که حقوق به نظر می  ( 7  : ۱386حقوق اجتامعی، شکایت دارند. )همتی،    از پوست  زنان و مردان سیاه 
 باید در سیاق اجتامع جستجو کرد. اجتامعی را  

ین  شود. هدف از وضع قوان است که از سوی دولت تضمین می   ی های حقوق اجتامعی برش عبارت از مجموعه حق 
. از جهتی هم، تأمین حق امنیت  است های اجتامعی برای مردم  سازی امتیازات و سهولت اجتامعی، فراهم 
چند  های فردی به عنوان حق مدنی و سیاسی، بدون رعایت تأمین اجتامعی معنا ندارد. هر شخصی و آزادی 

نشده  ارائه  اجتامعی  از حقوق  آن   تعریف مشخص  با  مدن  هم است،  تفکیک حقوق  از حقوق  با  سیاسی  و  ی 
  نکردن   مداخله حقوق مدنی و سیاسی خواهان    . به مفهوم حقوق اجتامعی رسید   توان اجتامعی و فرهنگی، می 

ین  ه ا ب   ؛ اند م با امتیازات اقتصادی و اجتامعی أ اما حقوق اجتامعی و فرهنگی خواهان دخالت دولت تو   ، اند دولت 
. از جانبی هم، اجرای  ست ا   تأمین رفاه عامه   منظور به که حقوق اجتامعی خواهان نقش فعال و مؤثر دولت    ا معن 

 های حقوق مدنی و سیاسی به دوش محاکم، و اجرای حقوق اجتامعی توسط قوانین اجتامعی و پالیسی 
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 ( ۱388)کشکول،    1.گیرد اجتامعی صورت می   
 گفتار دوم: حقوق فرهنگی  

به حقوق فرهنگی موجب  توجهی  . هرچند بی شود دانسته می ترین اجزای حقوق برش  مهم یکی از    حقوق فرهنگی 
شده در  اما در عمل حقوق فرهنگی یکی از حقوق بنیادین پذیرفته  . تری داده شود به آن اولویت کم است   شده 

با ت احرتام به کرامت ذاتی انسان و هویت   و   حقوق برش جهانی  وجه به تنوع فرهنگی،  های گوناگون انسانی 
های گوناگون انسانی،  ها و هویت تنوع فرهنگ   ه پذیرفنت ، حقوق فرهنگی، ملل را ب درواقع محصول آن است.  

شود. حقوق  که موجب همبستگی اجتامعی و در نهایت همبستگی جهانی می   دارد مدارا وامی   و   تکرثگرایی 
مستقیم با نسل سوم  صورت بنیادی و غیر ه ب   که بل   ، دارد   تنها با نسل اول حقوق برش ارتباط ناگسستنی فرهنگی نه 

 ( ۱۱:  ۱3۹۱. )کمیسیون حقوق برش اسالمی ایران،  پیوند دارد حقوق برش نیز  
ناپذیری  وابستگی متقابل و تفکیک  ه املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ب که در میثاق بین   درحالی 

تر  کم   ، حقوق فرهنگی، در مقایسه با حقوق اجتامعی و اقتصادی به  است، اما در عمل    شده   اشاره این حقوق  
  هنگام شود. به عنوان مثال، کشورها  حقوق اجتامعی و اقتصادی معطوف می   ه و مترکز واقعی ب   شده است توجه  

 ( 2۹:  ۱3۹5د،  ون حاجی شوند. ) تر یادآور می گزارش از اجرای مفاد اعالمیه و میثاقین، از حقوق فرهنگی کم 
شان به هر  : »کلیه اشخاص حق بر ابراز خود و تولید و نرش آثار 2اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی   5مطابق ماده  

کیفیت و با  ند. کلیه اشخاص دارای حق آموزش با ی خصوص زبان مادری دارا زبانی که عالقه داشته باشند، به 
فرهنگی  هویت  کامل  اشخاص حق مشارکت ا رعایت  کلیه  هدایت    ند.  و  انتخاب خود  به  فرهنگی  در حیات 

 شان رعایت شود.« های بنیادین باید حقوق برش و آزادی های فرهنگی خود را دارند و  فعالیت 
خود   اثر  در  را  فرهنگی  خلق   با پروت مصادیق حقوق  عنوان حقوق  به  فرهنگی  »حقوق  در حقوق عنوان  ها 

 داند: مورد می   ۱۱«، دربردارنده  امللل بین 
 ؛ آن   حقوق مالزم   دیگر حق آزادی بیان با   -۱

 ؛ حق آموزش  -2

 ؛ شود شان داده می حق والدین در انتخاب نوع آموزش که به فرزندان  -3

 ؛ کس در مشارکت در زندگی فرهنگی حق هر  -4

 ؛حق حامیت از آثار ادبی و هرنی  -5

 ؛ شدن از توسعه فرهنگی مند حق بهره  -6

 ؛ فرهنگی حق بر هویت   -7

 ؛ های بیگانه فرهنگ نکردن  تحمیل  ها بر  حق خلق  -8

 ؛ مندی از ثروت فرهنگی، تاریخی خودشان حق مردم در بهره  -۹
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. Universal declaration of cultural diversity 
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 ؛ شان شدن به هویت، زبان، سنت و میراث فرهنگی ها برای مورد احرتام واقع حق اقلیت  -۱0

 ( ۱63- ۱62:  ۱386)رامندی،    . برداری مساوی از میراث مشرتک برشیت حق بهره  -۱۱

 م: اشخاص دارای معلولیت گفتار سو 
شود که در نتیجه علل و نواقص جسامنی و عقلی، توانایی تهیه و  شخصی دارای معلولیت به فردی گفته می 

طور قابل مالحظه کاهش یافته باشد. سازمان جهانی صحت، اشخاص دارای  حفظ شغل مناسب برای وی، به 
طور مستقالنه و بدون استفاده از  ی یا روحی، نتواند به داند که بر اثر اختالل جسم معلولیت را شامل افرادی می 

های خاص، بر حسب سن و محیط خود، زندگی شخصی، اقتصادی و اجتامعی خود را دنبال  وسایل و مراقبت 
 ( ۱65  : ۱3۹0نیا،  کند. )ظهیری 

علولیت چنین  »کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت« در مورد افراد دارای م  ۱چنین، پاراگراف دوم ماده  هم 
مدت فزیکی، ذهنی، فکری  دراز شوند که دارای نواقص رصاحت دارد، »افراد دارای معلولیت شامل کسانی می 

ند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در رشایط برابر با دیگران در  ا و یا حسی 
قانون حقوق و امتیازات معلولین، »معلول شخصی    2اده  م   ۱، مطابق بند  افزون بر این جامعه متوقف گردد.«  

است که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی یا توأم، به تشخیص کمیسیون صحی، سالمت و کارآیی  
از  را طوری  توان   خود  کاهش  موجب  که  بدهد  در عرصه دست  او  گردد.«  مندی  اقتصادی  و  اجتامعی  های 

فراد دارای معلولیت را شامل »معلول کلی« و »معلول قسمی دایمی« دانسته و  ، ا ماده این  3و  2چنین، بند هم 
معلول کلی: شخصی است که درجه معلولیت یا کاهش توامنندی وی از طرف    - 2: » گوید می در زمینه چنین  

معلول قسمی دایمی: شخصی    - 3صد تثبیت شده باشد.  در   60کمیسیون صحی تثبیت معلولیت، باالتر از  
  30جه معلولیت یا کاهش توامنندی وی از طرف کمیسیون صحی تثبیت معلولیت، حسب احوال از  است که در 

 صد تثبیت شده باشد.« در   60  تا 
نوعی از ناتوانی افراد دارای معلولیت، به   باره شده در شود که متام تعاریف ذکر دیده می تعاریف  این  با مالحظه  

ده و موجب  ش مه روند زندگی اجتامعی و فرهنگی به نحو معمول جسمی و روحی این عده از افراد که مانع ادا 
شود، اشاره دارد؛ با این تفاوت که در »قانون حقوق و  ایجاد تفکیک میان افراد دارای معلولیت و افراد سامل می 

قانون   2ده است. به سخن دیگر، مطابق رصاحت ماده ش صدی معلولیت افراد مشخص در امتیازات معلولین«،  
صد و یا باالتر از آن باشد، که این میزان توسط کمیسیون صحی  در   30  د بای صدی معلولیت افراد  در ،  یادشده 

 . شود تثبیت معلولیت، تثبیت می 
عبارت از آن   شود، نام نسل دوم حقوق برش یاد می ه با توجه به آنچه بیان شد، حقوق اجتامعی و فرهنگی که ب 

افراد دارای معلولیت،    ویژه ، به و اشرتاک در حیات فرهنگی اشخاص   ند که ادامه حیات اجتامعی ا دسته از حقوقی 
 ند. ا به رعایت آن متعهد   ها مندی از آن بوده و دولت مستلزم بهره 
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ــناد   ــخاص دارای معلولیت در قوانین ملی و اسـ ــادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی اشـ مبحث دوم: مصـ
 املللی ین ب 

د، موجود خارجی که مفهوم بر آن صدق  شو منطبق بر امری مصادیق جمع مصداق، و مصداق در معانی، آنچه  
(  ۱746  : ۱388کار رفته است. )معین،  ه  کند، دلیل راستی سخن، و چیزی که دلیل راستی کسی باشد، ب 

ا  و  از حقوق  دسته  آن  از  عبارت  فرهنگی  و  اجتامعی  از مصادیق حقوق  و  متیازاتی منظور  مفاهیم  از  که  اند 
دست آمده، و اصطالحات »حقوق اجتامعی« و »حقوق فرهنگی« بر  ه های مربوط به اجتامع و فرهنگ ب دیدگاه 

قانون اساسی افغانستان، »اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در    22ها منطبق باشند. مطابق رصاحت ماده  آن 
ق.ا.ا، دولت را به اتخاذ تدابیر الزم    53چنین ماده  باشند.« هم می برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی  

منظور تنظیم خدمات طبی و  که منت آن چنین توضیح دارد: »دولت به   د کن برای بازتوانی معلولین مکلف می 
  گیری فعال آنان مساعدت مالی برای بازماندگان شهداء و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم 

بخشی و بازتوانی در علوم صحی، جریانی  مناید.« توان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم را اتخاذ می 
تا    د کن است که به فردی که عملکرد وی در اثر حادثه، مریضی، و یا آسیبی، به محدودیت موجه شده کمک می 

طور تدریجی روند بازتوانی  زشکی، دوا تجویز نشده و به دست آورد. در بازتوانی برخالف پ ه  توانایی خود را دوباره ب 
دیب مجرم  أ ت   برای ای از تدابیر تأمینی و تربیتی است که  توانانی گونه ز شناسی و حقوق، با شود. در جرم طی می 

، قانون حقوق و  افزون بر این (  5:  ۱380شود. )نصیب و همکاران،  و بازگشت آن به جامعه روی دست گرفته می 
سازی فرصت  خویش، وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین را برای فراهم   3معلولین در ماده  امتیازات  

 د.  کن اشرتاک در حیات جامعه، و حامیت اجتامعی مکلف می   برای بازتوانی افراد دارای معلولیت  
  معلولیت موجب شده املللی، رشایط ناهنجار و وضعیت خاص جسامنی و روانی اشخاص دارای در سطح بین 

است که این گروه از افراد به اقلیتی در معرض توجه و  ذیحق در اعامل تبعیض مثبت، مبدل شده و مبارزاتی  
های مختلف صورت گیرد. )گرجی ازندریانی و شیرزاد نظرلو،  احقاق حقوق برشی این گروه در عرصه   باره در 

یت حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت  رعا  باره املللی در ترین اسناد بین ( عمده ۱43: ۱3۹7
، میثاق  3، منشور ملل متحد 2اعالمیه قاهره در مورد حقوق برش اسالمی   1شامل: اعالمیه جهانی حقوق برش، 

  6و کنوانسیون افراد دارای معلولیت   5، اعالمیه حقوق معلوالن 4املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بین 
 . است 

املللی  حقوق اجتامعی و فرهنگی برش رصاحت دارد، میثاق بین   باره ین سندی که در نخست املللی  در سطح بین 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد    ۱۹66دسامرب    ۱6حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی مصوب  

 

1. Universal declaration of human rights 

2. Cairo Declaration Human Rights in Islam 

3. United nation charter 

4. International covenant of economic, social, and cultural rights 

5. Declaration on the rights of disabled persons 

6. Convention on the rights of persons with disabilities 
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  یادشده شوند که اعامل حقوق  »کشورهای طرف این میثاق متعهد می   ، میثاق این    2ماده    2. بر مبنای بند  است 
در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه  

 ملی یا اجتامعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین منایند.«    أ عقیده دیگر، اصل و منش 
حامیت از حقوق افراد  دارای  معلولیت، »اعالمیه جهانی مربوط به   باره وقی در ین سند حق نخست چنین،  هم 

به تصویب مجمع عمومی    . م ۱۹75دسامرب سال    ۹، به تاریخ  3447حقوق معلوالن« است که طی قطعنامه  
اصل عدم تبعیض چنین ترصیح دارد: »معلوالن باید از    درباره این اعالمیه    2سازمان ملل متحد رسید. ماده  

امی حقوق مرصحه در این اعالمیه برخوردار باشند. این حقوق باید بدون هرگونه متایز یا تبعیض بر اساس  مت 
نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منزلت ملی یا اجتامعی، وضع مالی و  

افزون بر  اش است، اعطا گردد.«  که مربوط به شخص معلول یا خانواده   ثروت، محل تولد یا هر موقعیت دیگر 
های عضو کنوانسیون مزبور، بدون هیچ  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت   4ماده    ۱، مطابق بند  این 

های اساسی برای کلیه اشخاص  تضمین و ارتقای کلیه حقوق برش و آزادی   باره نوع تبعیض بر مبنای معلولیت، در 
 ند. کن دارای معلولیت،  تعهد می 

دیگر، هر حقی که متضمن اشرتاک    ت به عبار   است. شامری  حقوق اجتامعی و فرهنگی برش دارای مصادیق بی 
  . شود شخص در حیات اجتامعی و فرهنگی باشد، به عنوان مصداق حقوق اجتامعی و فرهنگی محسوب می 

 کنیم: می   ا ترین مصادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی اکتف ترین و اساسی در ذیل به بیان مهم   براین بنا 
 گفتار اول: حق آموزش و پرورش 

»اصطالح آموزش به متامی سطوح آموزش و انواع    1کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش،   ۱ماده    2مطابق بند  
آن اطالق گردیده و دربردارنده دسرتسی به آموزش، معیار و کیفیت آن، و رشایطی که تحت آن آموزش ارائه  

دارد، و در مقابل، دولت در فراهم آوری رشایط  ق.ا.ا، هر افغان حق تعلیم    43باشد.« با اتکا به ماده  شود، می می 
 اعالمیه جهانی حقوق برش،   26چنین در ماده  شود. هم ه لیسانس برای اتباع، مکلف دانسته می درج   تا تحصیل  

بر حق آموزش و پرورش صحه گذاشته   املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، میثاق بین   ۱3ماده    ۱و بند  
تعلیامت ابتدایی و    تا که حداقل    ست مندی از آموزش و پرورش را دارا شده و بر مبنای آن هر شخص حق بهره 

بر اساس ماده  اساسی   افغانستان  باشد. دولت  به رعایت اعالمیه جهانی حقوق برش  و    7باید رایگان  ق.ا.ا 
 شود. املللی ملحق شده مکلف دانسته می های بین میثاق 
ن حق  به عقیده دانشمندا  هم آن  شود، با حق آموزش و پرورش در زمره نسل دوم حقوق برش شامل می  که این با 

حقوق برشی. به سخن دیگر، نقص در آموزش، موجب    دیگر رسیدن به    برای آموزش و پرروش، ابزاری است  
نیازهای برشی را   دیگر های صحی، مسکن، غذا، و ده، فقدان آموزش، فقدان اشتغال، مراقبت ش گسرتش فقر 

ن و یا غیر آن، قادر به فراگیری  دلیلی خواه ناتوانی والدی که هرگاه اطفال بنابر هر  طوری   . در پی خواند داشت 
 ( ۱3:  ۱3۹2آموزش و تعلیم نشوند، دور باطلی آغاز خواهد شد. )طاهری،  

 

1
. Convention against discrimination in education 
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 گفتار دوم: حق کار 
ق.ا.ا، کار حق ذاتی و اساسی هر افغان است، و افراد در گزینش شغل مورد نظر در حدود    48مطابق ماده  

قانون کار، اداره در صورتی تثبیت    ۱۱7رصاحت ماده  چنین مطابق  هم  ند. ا احکام قانون، از آزادی برخوردار 
  سازی رشایط کار، مطابق توانایی کاری شخص مکلف دانسته شده معلولیت ناشی از کار در شخص، به فراهم 

رین مزد بست، رتبه یا درجه قبل از  حقوق و امتیازات افراد  دارای معلولیت ناشی از کار، از آخِ   دیگر که مزد و  
کردن  اعالمیه جهانی حقوق برش، هر فرد حق کار   23ماده    ۱تواند. ضمنن مطابق فقره  بوده منی   معلولیت، کمرت 

املللی حقوق  میثاق بین   6ماده    2و    ۱، فقرات  افزون بر این انتخاب شغل و حرفه مخیر است.    باره و در   رد را دا 
ورهای طرف این میثاق حق  کش   - ۱: » ده است دا   حق کار چنین توضیح   مورد   اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، در 

  د کن وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می ه  فرصت یابد ب   که این کس است به  کردن را که شامل حق هر کار 
و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.    شناسد معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می 

باید    ، منظور تأمین اعامل کامل این حق به عمل خواهند آورد اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به   - 2
ها و تدابیر فنی باشد، که از لوازم تأمین  مشی ها و خط ی و طرح برنامه ا شامل رهنامیی و تربیت فنی و حرفه 

های اساسی  وم اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی اشتغال تام و مولد است، تحت رشایطی که آزادی توسعه مدا 
 سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ مناید.« 

دهد: »کار عبارت از  حقوق برش در اسالم، حداقل معیارات کار را چنین رشح می  درباره اعالمیه قاهره  ۱3ماده 
انسانی حق انتخاب    د. هر کن را دارد، تضمین    کسی که توان اجرای آن ای هر باید دولت و جامعه بر حقی است که  

باشد. هر کارگری  کار شایسته را طوری که در اثر آن هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه تأمین شود، دارا می 
ری واداشت که  حق برخورداری از امنیت، سالمت، و سایر تأمینات اجتامعی را دارا بوده و نباید او را به انجام کا 

کارگری اعم از زن و مرد، حق دارد تا در برابر کاری  کشی به او زیان رساند. هر توانش را ندارد، یا با اکراه و بهره 
انجام می  دریافت کند که  بهره ک چنین، هر  هم   . دهد، مزد عادالنه را رسیعاً  از رخصتی ارگری حق  ها،  مندی 

شود تا با صداقت و درستکاری کار خود را  در مقابل مکلف دانسته می   ها و ترفیعات استحقاقی را دارد، و پاداش 
طرفی  شود تا با بی کند، دولت ملکلف دانسته می انجام دهد. هرگاه اختالفی میان کارگران و کارفرمایان بروز می 

 بندی به عدل مداخله کند.« ی و پا   کامل، برای حل اختالف، محو تعدی، اعاده حق 
 گفتار سوم: حق صحت 

حق صحت عبارت از    1کمیته اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی،   ۱4توجه به پاراگراف نهم نظریه کلی شامره    با 
مندی از انواع تسهیالت، کاالها، خدمات و رشایط رضوری برای تحقق باالترین میزان قابل حصول از »حق بهره 

هد است تا وسایل وقایه و عالج امراض  ق.ا.ا، دولت افغانستان متع  52درنظرداشت ماده  باشد.« با سالمتی می 
قانون مزبور، دولت    53چنین برحسب ماده  هم   . د کن های صحی رایگان را برای همه اتباع فراهم  و سهولیت 

 و مفقودین و اتخاذ تدابیر و اقدامات    افغانستان به تنظیم خدمات طبی و همکاری مالی برای بازماندگان شهدا 

 

1
. General Comment No.14, The rights to the highest standard of Health, committee on economic, social and cultural rights 
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 شود. ها در حیات جامعه متعهد دانسته می بازتوانی معلولین و معیوبین و اشرتاک آن   منظور به الزم  
اعالمیه جهانی حقوق برش، »هر شخص حق دارد که سطح زندگی سالمتی    25ماده    ۱، مطابق بند  افزون بر این 

تأمین کند و    های طبی و خدمات الزم اجتامعی اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت و رفاه خود و خانواده 
گی، پیری یا در متام موارد دیگری که به علل  ، بیو چنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیامری، نقض اعضا هم 

،  ضمن در  زندگی برخوردار شود.«    بین رفته باشد. از رشایط آبرومندانه   خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از 
ی، اجتامعی و فرهنگی، بر حق صحت جسمی و روانی هر شخص  املللی حقوق اقتصاد میثاق بین   ۱2ماده  

 گذارد. صحه می 
کنیم:  مورد آن اکتفا می   5ده که به  ش فقره بیان    ۱2قانون صحت عامه، وظایف وزارت صحت عامه طی    5در ماده  

نظور  تدابیر وقایوی به م   - ۱مناید: »وزارت صحت عامه جهت تأمین صحت اتباع کشور، تدابیر ذیل را اتخاذ می 
های  عرضه کمک   - 2جلوگیری و کاهش شیوع امراض ساری و انتانی با توجه بیشرت به تأمین صحت طفل و مادر.  

الصحه محیط  تدابیر جهت تأمین خدمات طب وقایوی و حفظ   - 3اولیه خدمات طبی و وقایوی و معالجوی.  
ای آبرسانی و آب آشامیدنی و مواد  ه مراقبت از شبکه   - 4دولتی.  زیست برای کارکنان در ادارات دولتی و غیر 
پیشربد تعلیامت صحی و اشاعه معلومات و آگاهی جهت بهبود    - 5غذایی دارای کیفیت صحی برای اتباع کشور.  

ست که افغانستان از لحاظ وضعیت صحی  ا   سطح سالمت فردی و وقایه از امراض مهلک ساری...« این در حالی 
  (Ehler and others, 2013: 237)نامناسب قرار دارد.    اتباع و دسرتسی به خدمات صح، در وضعیت 

 گفتار چهارم: حق اخرتاع و کشف 
. قانون حامیت حقوق مخرتع و  است حق مخرتع و کاشف، یکی دیگر از مصادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی  

اخرتاع:  - ۱تعاریف »اخرتاع« و »اکتشاف« چنین رصاحت دارد: »  باره خویش، در  3ماده  2و  ۱مکتشف در فقره 
ایجاد پدیده جدید با استفاده از وسایل موجود طریق جدید است، جهت حصول یک نتیجه یا محصول صنعتی،  

اکتشاف: آشکار ساخنت پدیده موجود است که قبل از    - 2زراعتی و یا خدماتی که قبل از آن مثل نداشته باشد.  
های اخرتاع و واژه  اً بعض  که این رغم به ، یادشده ده آن پنهان بوده و به دسرتس قرار نداشته باشد.« با توجه به ما 

وجود  ه ند. به سخن دیگر، اخرتاع ب ا شوند، این دو واژه از هم متفاوت اکتشاف، گاهی در عوض هم استفاده می 
موجود بوده اما    ست که قباًلا   ای کردن پدیده مانند نداشته است، و اکتشاف ظاهر   ست که قباًلا   ای آوردن پدیده 

 س برش در خفا قرار داشته است. از دسرت 
برنامه   47بر مبنای ماده   را  ق.ا.ا، دولت    پیرشفت علم، فرهنگ، ادب و هرن دولت طرح   برای های انکشافی 

امتیازات کاشف و مخرتع را تضمین کند می  را تشویق و پشتیبانی    ، حقوق و  و مطالعات و تحقیقات علمی 
مندی از حامیت  اعالمیه جهانی حقوق برش، هر شخص حق بهره  27ماده  2چنین، بر حسب بند کند. هم می 

املللی  میثاق بین   ۱5ماده    3، بند  ضمن در  منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی یا هرنی خود را دارد.  
و فرهنگی، حق مصنف و مخرتع را مبنی بر برخورداری از حامیت منافع معنوی و    حقوق اقتصادی، اجتامعی 

 شناسد. به رسمیت می   مادی ناشی از هر نوع اثر علمی، ادبی یا هرنی 
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 مبحث سوم: معیار رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت 
د. به بیان دیگر،  شو له و تعهد به نتیجه می تحقق حقوق برشی افراد، شامل تعهد به وسی   باره در   ها تعهد دولت 

شوند تا با استفاده از امکانات و وسایل  متعهد دانسته می   ها احقاق بعضی از حقوق برشی افراد، دولت   برای 
شود. و در برابر،  ی حق را برای اتباع تدارک ببینند، که این نوع تعهد بنام تعهد به وسیله یاد می ا خاص، محتو 

  ند کن بر مبنای یک تکلیف قطعی و منجز، وظیفه دارند تا محتوای حق را برای اتباع فراهم    ها برخی اوقات دولت 
رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد،    باره هادر شود. تعهد دولت که از آن به عنوان تعهد به نتیجه یادآوری می 

تعهد به نتیجه است. )حیدری،    حقوق مدنی و سیاسی،   باره در   ها که تعهد دولت   در حالی   . تعهد به وسیله است 
های  یک از دولت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، هر   4ماده    2مبنای بند    ( به گونه مثال، بر 7۹:  ۱3۹۹

عضو با درنظرداشت حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به اتخاذ تدابیر الزم با باالترین حد منابع موجود در  
  درباره داوری  بدون پیش حقوق  این  ا نیت دسرتسی تصاعدی تحقق کامل  املللی، ب های بین ارچوب کمک ه چ 

کنند. عبارت »اتخاذ  ، تعهد می ست امللل قابل اجرا تعهدات مندرج در کنوانسیون که بر اساس قواعد حقوق بین 
و تحقق حقوق اجتامعی    مورد   در   ها تعهد دولت   ست که نوع ا   تدابیر الزم با باالترین حد منابع« نشانگر این 

املللی حقوق  میثاق بین   2ماده    ۱، بند  افزون بر این .  است فرهنگی اشخاص دارای معلولیت، تعهد به وسیله  
کشور  فرهنگی،  و  اجتامعی  اقدامات  اقتصادی،  به  موجود،  منابع  حداکرث  به  توجه  با  را  میثاق  طرف  های 

بر  به   قانونگذاری  و  دانسته  مکلف  حقوق  کامل  اعامل  تدریجی  تأمین  وسیل منظور  صحه  ا ه تعهد  دولت  ی 
 گذارد. می 
بینی  را پیش   ت شدن افراد از اداره، حق اقامه دعوی و جربان خسار ق.ا.ا، در صورت مترضر   5۱چنین، ماده  هم 
  بر حقوق برشی افراد،   نظارت   برای ق.ا.ا، کمیسیون مستقل حقوق برش    58مبنای ماده    چنین بر کند. هم می 

این  شان،  ، که در صورت مراجعه افراد مبنی بر نقض حقوق برشی است   ده ش ایجاد    آن و حامیت از    آن   بهبود 
ماده    مطابق د. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان  کن ها همکاری  تواند در دفاع از حقوق آن می کمیسیون  

  ه ز ساحه کاری خود را ب حقوق برشی افراد دارای معلولیت، یک بخش ا از  حامیت    برای ،  این نهاد قانون    26
های شاکیان  بهبود وضعیت این گروه اختصاص داده است. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، شکایت 

کند. )کمیسیون مستقل  و موارد نقض حقوق برشی افراد دارای معلولیت را پیگیری می را از رستارس کشور ثبت  
قانون    2۱شخاص دارای معلولیت بر مبنای ماده  ( بخش حامیت و انکشاف از حقوق ا 5:  ۱3۹8حقوق برش،  

نظارت  کمیسیون  این  های  تشکیل و صالحیت    ، وضعیت حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت   بر به هدف 
رشیف، بامیان،    شامل: کابل، هرات، مزار   دفرت ساحوی   8است که در   تشکیل شده   آن بهبود    از آن و   حامیت 

تن    2تن از افراد دارای معلولیت از جمله    8نفر اعضا، دربردارنده    ۱۱با داشنت    آباد، قندهار و گردیز قندز، جالل 
ساله اسرتاتیژیک  برنامه چهار پردازد. ساحه فعالیت این بخش بر مبنای از زنان  دارای  معلولیت، به فعالیت می 

 . است فعالیت از قبیل: رهربی، آموزش، توامنندسازی، دادخواهی و نظارت    5کمیسیون، شامل  
رفاه  تأمین    منظور به ساز،  ساز و پالیسی حیث یک نهاد قانون به چنین، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین،  هم 

که قانون   کند. طوری فعالیت می   ها و امتیازات برای افراد  دارای معلولیت و ورثه شهدا سازی سهولت و فراهم 
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سازی  را برای فراهم   1کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین خویش، وزارت    3حقوق و امتیازات معلولین در ماده  
 د.  کن و حامیت اجتامعی مکلف می   اشرتاک در حیات جامعه   برای فرصت بازتوانی افراد دارای معلولیت  

  املللی های اقتصادی و اجتامعی بین همکاری   باره در   منشور سازمان ملل متحد،   55ماده    2و    ۱های  ضمنن بند 
امللل  آمیز و دوستانه بین چنین رصاحت دارد: »با توجه به رضورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مساملت 

تشویق   را  ذیل  امور  متحد  ملل  سازمان  ملل،  خودمختاری  و  حقوق  تساوی  اصل  به  احرتام  اساس  بر 
ترقی و  کرد باالبردن سطح زندگی، فراهم  - ۱ کند: می  برای حصول رشایط  نظام اقتصادی و  ن کار  توسعه در 

بین  - 2اجتامعی.   مسایل  آن حل  به  مربوط  مسایل  و  بهداشتی  اجتامعی،  اقتصادی،  همکاری  امللل  و  ها 
چنین، شورای اقتصادی و اجتامعی بر مبنای منشور ملل متحد، به عنوان  املللی فرهنگی و آموزش...« هم بین 

ارگان  از  تشکیل  یکی  ملل  سازمان  که  ش های  است  منظور ب ده  آزادی   ه  و  برش  حقوق  اساسی  تأمین  های 
از جانب مسئولیت  بر عهده دارد.  را  بند    هایی  بین   ۱6ماده    ۱دیگر، مطابق  املللی حقوق اقتصادی،  میثاق 

های کاری و اقدامات عملی خویش،  ارائه گزارش از پیرشفت   باره های طرف میثاق در اجتامعی و فرهنگی، کشور 
 شوند. متعهد دانسته می 

 گیریتیجه ن 
د، از جمله حقوق ایجابی یا مثبت  شو نام نسل دوم حقوق برش یاد می ه  حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد که ب 

  اکتفا   نکردن   دخالت رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد به   برای   ها که دولت  ا ین معن ه ا شود. ب می   دانسته 
افراد   به  رغم نگرش منفی  به شوند.  آن مکلف دانسته می تحقق    برای به اتخاذ تدابیر مؤثر و الزم     نکرده، بلکه 

ازدیاد طیف وسیع افراد  دارای  معلولیت در جهان امروز از   ، در گذشته  ها آن دارای  معلولیت مبتنی بر ناتوانی 
مندی مبنی  ه وفایی استعدادهای درونی این گروه از اشخاص و عالق ک بالندگی و ش   برای سو، و تالش و مبارزه  یک 

حامیت از حقوق   باره دیگر، موجب جلب افکار عمومی در   بر اشرتاک در حیات اجتامعی و فرهنگی از جانب 
 ده است.  ش برشی این گروه از افراد نسبت به هر زمانی دیگر،  

حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت،  ترین قوانین ملی در افغانستان، برای حامیت از  عمده 
چنین، قانون کار، قانون صحت عامه، قانون حامیت  . هم است قانون اساسی و قانون حقوق و امتیازات معلولین  

هایی حامیت حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص  دارای معلولیت رصاحت   باره در   و...   حقوق مخرتع و مکتشف 
تصاصی حامی حقوق اشخاص دارای  معلولیت، کمیسیون مستقل حقوق برش که  ، مراجع اخ ضمن در  دارد.  
کند، و وزارت  فعالیت می   این حقوق حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت و بهبود وضعیت  از  حامیت    باره در 

.  رفاه و تهیه خدمات به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا متعهد است   با هدف دولت در امور شهدا و معلولین که  
امللل شامل:  معلولیت در سطح بین   چنین، اسناد حقوقی حامی حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای هم 

املللی حقوق اجتامعی و فرهنگی، اعالمیه حقوق  اعالمیه جهانی حقوق برش، منشور ملل متحد، میثاق بین 
 .  است معلوالن، و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  

 

 این در حالی است که چندی پیش، وزارتخانه جدیدی با نام وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ایجاد شد.  . 1
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با   ره با ها در تعهد دولت  نوع   تأمین حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت،  حقوق   درنظرداشت 
احقاق حقوق اجتامعی  برای ها ین مفهوم که دولت ه ا . ب است اجتامعی و فرهنگی برش، تعهد مثبت و با وسیله 

نقش فعال را با    باید  ها ت مکلف دانسته شده و از جانبی هم، دول  نکردن  دخالت سو به و فرهنگی اتباع، از یک 
های مؤثر بازی کند. به سخن دیگر، حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت  اتخاذ تدابیر و برنامه 

که تعهد   رو آن از  براین . بنا است ریزی دولت نیازمند متحقق شدن به برنامه  برای به عنوان نسل دوم حقوق برش، 
د که معیار  شو چنین استنباط می   براین ، بنا است تعهد به وسیله    و   نبوده   معطوف به نتیجه ،  باره ها در این دولت 

تأمین    باره بینی نشده است. به عنوان مثال، ممکن است دولتی که در ها پیش تعهدات دولت   باره مشخص در 
عمل نکرده است، کمبود منابع و امکانات، جنگ، و    حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت موفقانه 

اش را  های قانونی سایر عوامل را دلیل بیاورد، و در برابر، به این استدالل بپردازد که دولت مزبور کلیه مسئولیت 
هایی مثابه نسل دوم حقوق برش، بحث ده است. همین پیچیدگی مفهوم حقوق اجتامعی و فرهنگی برش به کر ادا  

 هاییو موجب شده است تا در عمل، تعداد دولت   شدن این دسته از حقوق به بار آورده است نه اجرایی را در زمی 
که    هایی اند در مقایسه به تعداد دولت ده کر املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی را امضا  که میثاق بین 
  باشد. مراتب کمرت اند، به املللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده میثاق بین 

های کمیسیون حقوق برش، بخش حامیت و انکشاف قانون تشکیل و صالحیت   2۱در سطح ملی، بر مبنای ماده  
قانون حقوق و امتیازات معلولین، وزارت دولت    3حقوق افراد دارای معلولیت کمیسیون مزبور و متکی به ماده 

حقوق برشی افراد دارای  معلولیت و  از    حامیت   برای در امور اجتامعی شهدا و معلولین، دو ارگان اختصاصی  
چنین، در سطح  د. هم شو سازی خدمات رفاهی برای این گروه از افراد قلمداد می ، و فراهم آن بهبود وضعیت  

به عنوان ارگان سازمان ملل در بین  حامیت حقوق برشی و   باره امللل، کمیته شورای اقتصادی و اجتامعی 
آزادی  دانس تضمین  مسئول  اساسی  می های  بند  ضمن در  شود.  ته  بین   ۱6ماده    ۱،  حقوق  میثاق  املللی 

دهی از اقدامات و تدابیر خویش، صحه  گزارش   باره ها در اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، به  مکلفیت دولت 
 گذارد. می 

 ها: پیشنهاد 
حقوق    طور خاص و رعایت کلیه منظور تضمین رعایت حقوق اجتامعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت به به 

 د: شو طور عام، موارد آتی پیشنهاد می برشی این گروه از افراد به 
 ؛ وضع و تصویب قوانین حامیتی  -۱

ارتقای عزت نفس و اعتامد به نفس    منظور به به افراد دارای  معلولیت، و کمک    داشنت نگرش مثبت  -2
 ؛ به افراد مزبور 

ای معلولیت و اقشار مختلف  مصادیق حقوق اجتامعی و فرهنگی، به افراد دار   باره دهی در آگاهی  -3
 . جامعه 

  



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 75  

 : منابع فهرست  
 الف( منابع فارسی  

انسان شناختی حقوق فرهنگی برش، فصلنامه    أ بررسی منش   ، ( ۱3۹5) حاجی وند، جاملی، طاهری احسان، حمید رضا  .۱
 . 2۹مطالعات میان فرهنگی، شامره  

 . 2بحران کرونا، فصلنامه حقوق برش، شامره    حق دسرتسی برای زنان به خدمات صحی در   ، ( ۱3۹۹) حسین حیدری، مختار  .2

بهنام  .3 جالل،  و  رسخیل  نابرابری   ، ( ۱3۹3) درخشه،  عرصه  در  برش  حقوق  اجتامعی پیشربد  مطالعات  اق ـ های  تصادی، 
 . 25ارتباطات، شامره  ـ فرهنگ 

فصیح  .4 منصوره  برنامه   ، ( ۱3۹6) رامندی،  در  مؤثر  برشی  فرهنگی  حقوق  قانونی  حقوق  تضمین  فصلنامه  فرهنگی،  ریزی 
 . 40پزشکی، شامره  

پژهشی رفاه  ـ امللل، فصلنامه علمی حامیت از حقوق معلولین در حقوق بین   ، ( ۱3۹0) حسین آبادی، محمد رمضانی قوام  .5
 . 4۱اجتامعی، شامره  

حق برشی، ماهنامه اجتامعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و    مثابه حق اشتغال به   ، ( ۱3۹2) السادات   ة طاهری، آزاد  .6
 . ۱62جامعه، شامره  

 . 2- ۱بررسی پیامدهای فردی و اجتامعی معلولیت، پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، شامره    ، ( ۱3۹0) نیا، مصطفی ظهیری  .7

ل، فصلنامه حقوق پزشکی،  مطالعه تطبیقی اصل عدم تبعیض بر مبنای معلولیت در حوزه اشتغا   ، ( ۱3۹3) علی فرجی، محمد  .8
 . 2۹شامره  
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کنوانسیونونو    د خدمتونو د پراختیا لپاره د برشي حقونو او د بین امللل 
 په رڼا کې د دولت ونډه 

  خان همدرد ليکوال: ډاکټر راض 

 درې ډوله بین امللل تړونونه لرو چې په الندې ډول دي.  
 قوانین/کنوانسیونونه   -۱

 تړونونه/ اعالمیې   -2

 موخې او کړنالرې  -3

 واړو سندونو بنسټونه   ې د در 
 لو وړ موخې ن د م  ي اسرتاتیژ  کنوانسیون 

 غیررضوري  غیررضوري  اړین  قانوين
د ځانګړو معلولیت   ځېرتیا 

لرونکو وګړو د برشي  
 حقونو نړیوال تړوڼ. 

   

 په آسیا کې اقیانوسیه سیمې 
 معلولیت لرل   ځانګړی 

 دوسيې پالیيس او عملیايت  

 نړیوال 

 معلولیت نه درلودل   ی ځانګړ 

ا چې په پراخه  ډ د ودې اجن 
   ه کچه د منلو وړ د 

 ( میالدي کال لپاره 2030د )   ( کال لپاره   2022د )  اغیزمن الملونه    ي دایم  مهال 

 
 پېژندګلوي او بیا کتنه 

قاعدې، دودونه او    ې ځانګړ   قوانین هم ورته ویل کیږي یو لړ   ي عموم   قوانین چې د ملګرو ملتونو   بین امللل 
او دودونو څخه منځته راغل دي. دغه قوانین    و فکري چوکاټونو، کړن   و نډردونه دي چې په عمومي توګه له ګډ ټ اس 

له اصلونو څخه    و حقون   ي برش   پلوماس، سوداګریزې چارې قاعدې او د وګړو د ډي په ټولیزه توګه؛ د جګړې قوانین،  
موخه به  دا وي چې د دولتونو او ولسونو ترمنځ ښې او نیکې اړیکي رامنځته   و ړ دي. د ملګرو ملتونو د قوانین جو 

 ش.   
چې د منل شویو دودونو پر بنسټ او د    ي په معارصه نړۍ کې ټول هېوادونه، د سرتو هېوادونو په ګډون، اړ د 

کلونو کې د   400 يو هېوادونه په دې وروست  ی ېر ملګرو ملتونو له عمومي قوانینو رسه سم عمل وکړي. دا چې ډ 
منلو سرت دلیل   د ، پخپله د قوانینو ې دي وړاندې خپلې دندې په ښه توګه رسته رسول  ر ملګرو ملتونو د قوانینو پ 

کالو له جګړې    30( م کال کې تصویب شو. د ملګرو ملتونو منشور د  ۱646دی. د تاریخ له نظره دغه قوانین په )  
 

 
   ( فزیوتراپست او د معلولیت متخصصrazi_hamdard@yahoo.com ) 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -برش علمي حقوق | 78

وړاندې تصویب او ومنل    ر ( م کال کې د ظلم او نابرابریو پ ۱۹45وروسته چې ډېر زیانونه منځته راوړل، په )  څخه  
شو. د دې منشور پر بنسټ هېوادونه یو پر بل باندې یرغلونه او بریدونه نيش کوالی. له دې منشورو څخه وروسته  

ه مساعده شوه چې د ملګرو ملتونو قوانین د نړې  هم ښه شول او په نړۍ کې دا زمین   ې د ملتونو او هېوادونو اړیک 
 په ګوټ کوټ کې د مختلو قومونو ترمنځ عمل ش.  

پرمختګ د دې المل نه کیږي چې    و عمومي قوانین د  رسه له دې چې د منل شویو دودونو منل او د ملګرو متلونو  
کلونو    400  يو په دې وروست   و ک هېوادونه یې  په ټولو وختونو کې عمل کړي. خو پر ځای یې، دغه طریقه چې خل 

یې    قوانیو څخه اطاعت کوي او منل   هېوادونه له بین امللل   ی ، ښيي چې د نړۍ په کچه ډېر ې کې غوره کړ 
زورمندان خپل خپل مطلق حکومتونه چلوي، خو بیا هم وینو چې  هېوادونو کې  ځينو دي. رسه له دې چې په 

داسې یو   ه د نړۍ په کچ  نږدې  او نه یې کوي.  ې نه دي کړ  ې قوانینو څخه رسغړون  حتا دوی هم له بین امللل 
وینو چې ځینې کسان    ، که څه هم نه وي   منل يې  قاعدې او قوانین    ملت او هېواد نه پیدا کيږي چې بین امللل 

ښه خربه    ، خو په ځينو هېوادونو کې ال تر اوسه هم  پیدا کیږي او غواړي چې جګړې او نابرابرۍ رامنځته کړي 
و څخه مخکې د خلکو په اندونو او نظریاتو کې ډېر توپیرونه راغل دي. اوس  ي چې اوس له نیمو پېړ خو دا ده  

الړ   ی ډېر  مخته  سم  قوانینو رسه  له  ملګروملتونو  د  کوي چې  هڅه  شخړو    خلک  او  د جګړې  دومره  او  ش 
خړې هغه وخت  خوښوونکي هم نه دي. نو په پای کې ویلی شو چې د ملتونو او هېوادونو تر منځ جګړې او ش 

 چې دوی یو له بل رسه ښې اړیکې نشی پاللی او بین امللل قوانین یې هم هېرکړي وي.    کيږي رامنځته  
 پېژندنه  

  ه میلیون   600یوه څیړنه ښيي چې تقریباْ    ی. د   ی معلولیت د انسانانو له پیدایښت رسه سم له موږ رسه ملګر 
ه مختلف اندونه او نظرونه لري، خو بیا هم داسې لیدل  هرڅوک د معلولیت په اړ   کړی، معلولیت تجربه  و انسانان 

دي. کېدای    ي وکړي له خپلو برشي حقونو څخه بې برخې شو   ي کیږي چې، په زیاترو وختونو کې معلولیت لرونک 
ش چې یو کس د معلولیت لرلو له امله بېالبېل توپیرونه په مختلفو ځایونو کې تجربه کړي وي. د بېلګې په  

چې دوی   ی و روزنې لخوا د دوی درس مکان/ ځای له نورو زده کوونکو څخه ځکه جال شو توګه: د ښوونې ا 
وړاندې د امکاناتو او نورو فرصتونو په برخو کې هم  منفي  ر معلولیت لري. همدارنګه په نورو برخو کې د دوی پ 

او ذهنونو ډېر ه توپیرونه شت  لرونکو زده کوونکو پر حافظې   ناوړه اغیزې کوي.    ې . دغسې خندونه د معلولیت 
معلولیت لرونکي وکړي د کارموندنې، ترانسپورت، کلتوري او ټولنیز ژوند په برخو کې هم د منلو وړ امکانات نه  

 لري چې دغه ټول باید ورته برابر ش.   

د معلولیت    دي. د نړۍ په کچه ټول هېوادونه   په چوکاټ کې ( پېړۍ ټول بحثونه د برش حقونو  2۱د اوسنۍ)  
قاعدې او دستورونه لري. د دوی اصل خربه به دا    ې ساتلو لپاره ځینې ځانګړ   ي د خوند   لرونکو وګړو د حقونو 

په ټولو هېوادونو کې    و او تړونون   و وي چې »که انسانان نه وي ژوند او نړۍ بې معنا ده«. رسه له دې چې قوانین 
اوسه هم له خپلو حقونو څخه په سمه توګه ګټه نه ش  ال تر   ي وګړ   ي پرمختګ کړی خو بیا هم معلولیت لرونک 

دغه امکانات معلولیت   ، واخل   ګټه چې روغ وګړي کوالی ش چې له خپلو حقونو څخه    هغسې   ، پورته کوالی 
له ډېرو کړواونو رسه مخامخ دي. د بېلګې په توګه: دوی   ي لرونکو وګړو ته مساعد نه دي. معلولیت لرونکي وګړ 
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ګوښه توب غوره    و کومې ښځې چې معلولیت لري، هغوی زیاتر   او   وډیو رسه مخامخ دي له مغزي او روحي ګډ 
 ه کې ګډون نه کوي.  ن او په ټول   ی کړ 

. قانون جوړول نه یوازې د ودې  ې یوه ځانګړنه دا ده، چې قانون د مثبت بدلون وسیله پېژندل شو   ۍ پېړ   ې د روان 
  ، نو ي قوان   و المل هم ګنل شوی دی. رسبېره پر دغو موجود   پرمختګونو سرت   و د ټولنیز   ې او د پرمختګ په معنا ده، بلک 

ال تر اوسه هم د دې رضورت لېدل کیږي چې داسې یو ټولیز قانون رامنځته ش چې د هغه په رڼا کې هر څوک  
توګه معلولیت لرونکي وګړي خپل حقونه وموندالی ش. ټول منفي توپیرونه د معلولیت لرونکو وګړو    ې په ځانګړ 

  په توګه    ې رې ش او معلولیت لرونکي وکړي وکوالی ش چې د ژوند په مختلفو چارو کې په ځانګړ له وړاندې لې 
ټولنیز  د    و سیاس،  لپاره ډېرې هڅې  کولو  د رامنځته  بدلونونو  مثبتو  د  وکړي.  کې ګډون  برخو  اقتصادي  او 

چې معلولیت لرونکو وګړو    ي، ې د فعاالنو لخوا تر رسه شو   د کورنیو، خپلوانو او مدين   ې د دو   و معلولیت لرونکو وګړ 
ه کې ورته د ګډون او د نظر ورکولو حقونه  ن ته باید په درنه سرتګه وکتل ش، خربې یې باید واوریدل ش، په ټول 

چې خلک د منفي سنتونو او نورو ناوړو نامناسباتو پر بنسټ له    ي ټولې هڅې د دې لپاره شو   ه ورکړل ش. دغ 
د کوي او له هغوی څخه کاري یا شغل فرصتونه نیيس. خو له ښه مرغه چې  معلولیت لرونکو وګړو رسه ناوړه چلن 

چې معلولیت لرونکو وکړو ته مناسب    ي او داسې قوانین رامنځته شو   ې اوس داسې الرې چارې سنجول شو 
څو دوی وکوالی ش چې د ژوند له خوږو څخه ګټه واخل او د ټولنیز ژوند   ، امکانات او فرصتونه ورکول کیږي 

 ختګ کې ونډه واخل.  په پرم 
 د معلولیت لرونکو وګړو پر حقونو د ملګرو ملتونو یوه لنډه کتنه  

وه،    ې هېوادونو څخه جوړه شو   و ټه چې له غړي ې یوه کم   شورا   ي ( م. کال کې د ملګرو ملتونو عموم 200۱په ) 
کار ډېر سخت د دې    . دا ې کې ډېرې خربې اترې رامنځته کړ  شورا . دغه کار د ملګرو ملتونو په عمومي  ه وټاکل 

کې نه وه چې د معلولیت لرونکو وګړو له حقونو    شورا کمیته په عمومي    ه لپاره و چې مخکې له هغه نه داسې کوم 
هغه په رسمیت نه پېژانده. همدا المل و چې د دې کمیټې فعالیتونه    شورا څخه دفاع وکړي او له بل خواه عمومي  

داسې تصمیم ونیو، چې    نې ونیول شول چې بالخره  عمومي ټول   کې تر بحث الندې   شورا څو څو ځله په عمومي  
( غړي لري، معلومات  27ډله جوړه کړي چې هغوی د معلولیت لرونکو وګړو له کمېټې څخه چې )   ه کسیز   ۱2  ه یو 

کسان په اته غونډو کې د معلولیت لرونکو وګړو د کمیټې    ۱2راټول کړي او په هکله یې الزمه څیړنه وکړي. دغه  
  ي الزمه معلومات او وړاندیزونه چمتو او بیا عموم يې  هغه په هکله    ه او وړاندیزونه یې  په غور رسه وکتل او د فعالیتون 
هم بدلون وموند او له کمیټې رسه    و او فکرون   و د استازانو اندون   شورا ته وسپارل چې له دې کار رسه د عمومي    شورا 
 شول.    ي همغږ 

ته اشاره کوي چې په معلولیت لرونکو وګړو   و دلور ي ل  يو سیون، داسې نو کنوان  د معلولیت لرونکو وګړو بین امللل 
؛ د یو کارنده  ې »معلولیت لرونکي وګړي له دې وروسته بېوزالن نه دي، بلک   سیون وايي: ن کنوا   دا   پورې اړه لري. 

په درنه کې وپېژندل ش. کمسیون زیاتوي چې؛ خلک باید معلولیت لرونکو وګړو ته    ۍ نړ   ه په توګه به په ټول   تبعه 
شیان نه    ي شیان یا نو   ټه ډېر ې کړي. دغه کم و ه کې د یورنګۍ او برابرۍ احساس  ن څو دوی په ټول   ، سرتګه وګوري 
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چې معلولیت لرونکي وګړي وکوالی ش چې پخپلو السونو کې  خپل ژوند ته    ي غواړي، یوازې په دې مته کې د 
 ه خپل ژوند څخه خوند واخل.  سامان ورکړي او په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړای ش او ل   و   رس 

مفهوم دی چې د معلولیت لرونکو وګړو )هغوی چې د    چې معلولیت یو متغییر   د کنوانسیون په رسیزه کې راغل 
درلودونکي وي( او د چاپېریال له بندویزونو او تقابل رسه منځته راځي. دغه رسیزه ټول    و او روحي ګډوډي   و مغز 
توګه د هغو مرستو په هکله    ې بیا په ځانګړ   ، رانغاړي چې د معلولیت لرونکو وګړو په هکله وي بحثونه او خربې    ه هغ 

 بحث کوي چې معلولیت لرونکي وګړي ورڅخه باید برخمن وي.  
د کنوانسیون په رسیزه کې ټینګار کیږي چې معلولیت لرونکي ماشومان باید لکه نورو ماشومانو غوندې د ژوند  

برخمن وي. دوی ته باید د دولت لخوا د زده کړې زمینه مساعده ش او امنیت یې باید  له ټولو امتیازونو څخه 
ونیول ش. که چېرې معلولیت لرونکي وګړي له خپلو کورنیو  رسه د دولتونو مرستې له ځان رسه ولري او دولتونه  

واخل چې دا کار د  رسه  مرسته وکړي نو دوی به هم له خپلو برشي حقونو څخه په برابر ډول ګټه    ی له هغو 
 انسانانو د هوساینې او پرمختګ لپاره حیايت موضوع شمېرل کیږي. 

چې کنوانسیون، د معلولیت لرونکو وګړو پر ذهنونو او فکرونو باندې هم مثبت کارونه وکړي او   و موږ هیله مند یو 
و کې دولت وکوالی ش  د دوی د پوهې د لوړتیا په برخه کې هم کارنده ونډه واخل. د دغه کار په تررسه کول 

لرونکو وګړو پر وړاندې خپل  له یوې خواه د معلولیت  او د    ې چې  او مکلفیتونه په ښه توګه تررسه کړي  دندې 
خوا معلولیت لرونکي وګړي هم د   ې و ړاندې پر خپلو مکلفیتونو باندې پوه ش او له بل  ر معلولیت لرونکو وګړو پ 

ې د هېواد د آبادۍ لپاره د زړه له کومې هڅه وکړي. کنوانسیون  موجودیت احساس وکړي او د کار په وختونو ک 
او کارونه ته دوام   و ځل  و هل  و څخه مننه کوي او وايي چې دوی باید خپل  څارنيز هيئت همدارنګه د برش حقونو د 

علولیت  توګه هغه وخت ډېر پاملرنه ولري چې  م   ې پاملرنه ال زیاته کړي. په ځانګړ معلوليت لرونکو وګړو ته  ورکړي او  
لرونکي وګړي له بېالبېلو هېوادونو څخه راپورته کیږي او شکایتونه کوي. دوی باید دغه شکایتونه واوري او بیا د  

یو نظاريت سیسټم  د نړۍ په کچه د معلوليت لرونکو وګړو د حقونو لپاره  حل پر الره یې خربې اترې وکړي او باید  
 رامنځته ش.   

 يمهم ټک د کنوانسيون  
دي. خو د هرې مادې د ترشیح او توضیح لپاره    ې مادې یو شان مهم   50وړ دی چې د کنوانسیون ټول  د یادونې  

 دلته د کنوانسيون پر څو بنسټيزو مادو او مطالبو بحث کوو. یې دلته ځای نشته.  
 له دلیل رسه همغږي لرل 
ه  ن سې اصالحات په ټول ه کې باید اصالح او سمون رامنځته ش. دا ن چې په ټول  ه معقوله همغږي په دې معنا د 

حق   ، کې وش چې معلولیت لرونکو وګړو ته اجازه ورکړل ش چې  دوی د روغو وګړو په څېر له خپلو خپلواکيو 
توګه هغو رضوریاتو ته اشاره   ې او نورو برشي حقونو څخه په برابره اندازه ګټه واخستالی ش. دا ماده په ځانګړ 

ه کې د دوی له مخې  ن بدلونونه رامنځته ش. لکه: په ټول  ي باید نو  وړاندې  ر کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو پ 
ستونزې لرې ش. دا ماده د هغو ټکو په هکله بحث کوي چې د ژوند   ې موجود   نو او د معلولیتو   سپکاوی نه باید  
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  س، و ا   ه کې آزاد او خپلواک و ن په اوږد مهال کې باید وساتل ش په دې معنا چې معلولیت لرونکي وګړي په ټول 
 په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او په خپل ژوند کې مثبت بدلونونه راوستالی ش.  

 د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې توپیرونه دې نه وي 
.  ه موضوع ده او د برشحقونو په ټولو برخو کې شت   ي منفي توپیرونه خپله په برشي حقونو کې یوه اساس او بنسټ 

نو کنوانسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې تبعیض یا توپیرونه هم په مستیقمه  د معلولیت لرونکو وګړو د برش حقو 
وګړی د دې لپاره چې معلولیت    ی . د مثال په توګه: کله چې یو معلولیت لرونک ي او غیرمستقیمه توګه بلکل بند د 

او    نابينا د    لري له کارڅخه ګوښه کيږي یا په کار کې نه ګامرل کيږي، په خپله یو مستقیم توپیر دی. که چېرې 
وګړو لپاره د ټولټاکنو په ورځ کې داسې پاڼې چې ځینې بریل خطونه ولري او د لوستلو او پوهېدلو وړ وي،   کڼو 

الی نو  ړ نيش ک  ې برابر  ې شو چې دا یو غیر مستقیم توپیر دی. نو بیا که دولت آسانتیاو  ی نو ویل  ، شتون ونه لري 
 ل کیږي.  ڼ دا  هم په خپله یو ډول توپیر ګ 

 ه کې اغیزناک ګډون  ن ټول په  
. په کنوانسیون کې  ې ده کنوانسیون د معلولیت لرونکو وګړو د ګډون پروسه په بېالبېلو کچو کې وړاندې کړ 

  ه کې د معلولیت لرونکو وګړو د ګډون لپاره الرښود دي. په دې مادې کې ټینګار ن مادې دي چې  په ټول   ې ځانګړ 
ه او هم په کنوانسیونونو او تړونونو کې حتمي ده. د معلولیت  ن ټول معلولیت لرونکو وګړو ګډون هم په    شوی چې د 

ل کيږي خو رشط یې دا دی چې د دوی لپاره  ڼ لرونکو برخې اخستنه او ګډون د ژوند په ټولو چارو کې مهم ګ 
 څه کمی و نه لري.     اړوند ه کې د امکاناتو  ن مناسبه رشایط برابر ش او دوی په ټول 

 حق    امکاناتو ته د الرسس 
مفهوم په کنوانسیون کې وپېژندل شو، خو دغه مفهوم بیا د فکري    څرنګه چې د معلولیت لرونکو وګړو د الرسس 

چې کنوانسیون دې د فکري تکامل په اوږدو کې له معلولیت لرونکو وګړو رسه کار کوي.    ، بدلون یوه برخه ده 
خو د الرسسیو حق بیا    ې ه توګه بیان شو رسبېره پر دې چې دغه موضوع د کنوانسیون په نهمه ماده کې په ښکار 

باید پر اصولو باندې پوه ش. دغه کنوانسیون ښيي، چې د الرسسیو  يې  هم د کنوانسیون تابع دی او خلک  
او د کمسیون د غړیو ترمنځ په پشپړه توګه    ې شو   ه سندونو کې یاد   و موضوع لومړی ځل د برش حقونو په نړيوال 

 ورباندې بحثونه شوي دي.  
باید وګړو ته  ډاډ ورکړل ش چې دوی هم کوالی    ې بلک   ي، ګړو ته یوازې حقونه ورکړل ش بس نه د دا چې و 

ش چې په عمل توګه له هغو ټولو فرصتونو او شیانو څخه ګټه واخل چې د قانون او حقونو په برخه کې پېژندل  
  و ڼ د کاغد پر پا   ې خربې ټول   و نه لري، دغه   ی الرسس   ته شوي دي. که چېرې معلولیت لرونکي وګړي خپلو حقونو  

حقونو   حقونو بحثونه او  کیږي او نور هیڅ کومه ګټه ورڅخه نشو اخیستالی. کله چې د معلولیت لرونکو پر  پاتې 
خلک فکر کوي چې دا هامغه د ویلچیر درلودلو حق دی.  حال دا چې    ی ډېر ،  خربې کیږي   د الرسس   ته 

ه باید دا ډاډ ورکړي چې ټول رسکونه، د  ن توپیر کوي. ټول   حق له دغو شیانو څخه ډېر   امکاناتو ته د الرسس 
)ښوونځي، روغتونونه، درملتونونه، د کار او دندې    الرې، عامه ځایونه    تګ پېل د  خلکو    و د عام   او   ټرانسپورت 
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  ځایونه(، د اړیکو سیسټم )ویب سایټونه، ټیلفون( او نور ځایونه د معلولیت لرونکو وګړو لپاره چمتو دي او دوی 
له حقونو څخه خرب نه وي،    څخه ګټه اخستالی ش. کله چې یو کس د امکاناتو د الرسس   هم په آسانه توګه ور 

حق ډېر سرت او مهم حق دی او باید تل یې په یاد کې ولري او پر   نو باید نورکسان یې پوه کړي چې د الرسس 
 اهمیت باندې یې پوه ش.  

 اړیکه 
  ې اشار   د   ورته وايي. لکه: ساده ژبه،   ې د اړیکو وسیل   ي مرسته مفهوم لېږدول کېږ ټول هغه شیان چې د هغو په  

فلمونه، انیمیشنونه، او نور. کله چې له دغو ټولو شیانو څخه    غږيز او تصويري مطالب،   ژبه، د ژبې ډولونه، متنونه، 
والی ش چې رسمي بڼه غوره  ژبه هم ک   ې اشار د  د اړیکو د ټینګولو لپاره ګټه اخلو، نو پوهیږو چې الس اشاره یا   
ته ولیږدول ش.  د اورېدو معلوليت لرونکو توګه  ې کړي او د هغو په مرسته ډېر معلومات نورو خلکو ته په ځانګړ 

 نو په کار دی چې د دغو دواړو ژبو د ودې په برخه کې الزم کارونه وش.  
 زده کړه  

لوړې  د او  زدکړه ث کوي چې ثانوي زده کړې، کار ماده، له یوه پراخه رزونیز سیسټم څخه  بح  24د کنوانسیون 
. همدا راز روښانوي چې معلولیت لرونکو ماشومانو ته،  لکه نورو ماشومانو غوندې  ي د   ې زدکړې دورې پکې شامل 

او ځانته کار و بار جوړ کړي. ټول معلولیت    ي د وړیا تدریس او د زدکړې رشایط چمتو ش. دوی باید زده کړ 
کړي او له نورو ماشومانو   ې ر ې او د لوړې زدکړې دورې ت   ې ، ثانوي زدکړ ې زده کړ   ۍ لومړن   لرونکي ماشومان باید 

 یې برخمن ش.    و رسه یو شان له ټولو حقون 
یاد شوی. دغه ماده  نه دی  د کنوانسیون په نورو برخو کې    ه، پراګراف    cاو   ې ماد   24د معلول وضعیت، پرته له  
ماده    ې اشاره کوي. په د   ته (  موره معلول زيږديل او له    رېدو معلوليت د او ،  د ليد معلوليت معلولیت په درې ډولو ) 

کې ټینګار شوی چې باید معلولیت لرونکو وګړو ته د ژوند وسیلې او امکانات چمتو ش. کنوانسیون د ماشومانو  
ي چې  او د دوی د والدینو په هکله هم بحثونه کړي دي. کنوانسیون واي  ي د راتلونکي ژوند او د هغوی د لېدلور 

هڅه او    ه خو باید له دې نه هم زیات   ي د معلولیت لرونکو وګړو د ژوند او امکاناتو په برخه کې ډېر کارونه تررسه شو 
 ه کې معلولیت لرونکي وګړي د بېوزلیو احساس ونه کړي.  ن څو په ټول   ، هاند وش 

 د کنوانسیون له نظره د معلولیت لرونکو وګړو حقونه  
 ، په الندې ډول دي.  ي مواد چې په کنوانسیون کې یاد شو اړوند  د معلولیت لرونکو وګړو  

 سیاس حقونه   – مدين  
 برابرۍ او د هغوی پر وړاندې توپیر نه راوړل   -

 وړاندې برابر هویت لرل    ر د قانون پ  -

 د ژوند کولو حق   -

 حق    دخپلواکيو او شخيص امینت درلودلو  -

 سړي بې نقص نه شمېرل، یعني هر څوک یو عیب لري  -
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 حق   الرسس د  ه  عدالت ت  -

 خپلواکي چې ورڅخه ناوړه ګټه وانه اخیستل ش.   -

 او د ځای د بدلون ورکولو حق    ي په ملیت او هویت لرلو کې خپلواک  -

   ي په یوازې او شخيص توګه د حرکت خپلواک  -

 په خپلواکه توګه د ژوند کولو حق   -

 کورنۍ درناوی وش  يې د  باید هم خپله او هم   -

 وی وش  ې باید درنا ته ي خصويص حریم   -

 د بیان حق درلودل   -
   ي د توپیر پرته په حقونو کې برابر 

 وړاندې ټول توپیرونه باید لرې ش.    ر د معلولیت لرونکو وګړو پ  -

 وړاندې په برابره اندازه کې امنیت لرل.    ر یا تبعیض پ   د توپیر  -

 وده او پراختیا    ه د توافق په صورت کې برابر  -

 عمل تررسه کول.    وړاندې ښه   ر د معلولیت لرونکو وګړو پ  -
 قانوين حقونه 

 وړ دي.     ي د قانون پر بنسټ د درناو   ي معلولیت لرونکي وګړ  -

 وګړو غوندې له ټولو امکاناتو څخه ګټه واخل.    و معلولیت لرونکي وګړي دې د قانون پر بنسټ، لکه نور  -

 د ظرفیت د لوړتیا لپاره معلولیت لرونکو وګړو رسه مرسته وش.   -

 څخه باید ناوړه ګټه وانخستالی ش.    له معلولیت لرونکو وګړو  -

 معلولیت لرونکي وګړي باید د ملکیت حق ولري.   -

 )زموږ راتلونکی(    سيده الره 
د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو کنوانسیون او نړېوال قوانین د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د ودې او پراختیا  

قوانینو د تنظیم او د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د استنډرډونو په    و غوی د نړیوال لپاره ډېر مهم ګڼل کيږي. ه 
مرسته کوي. خو تر ټولو مهم د هغو قوانینو تصویب دی چې د هېوادونو په دننه کې د معلولیت    ه جوړولو کې ډېر 

ه پراختیا او همداراز د  لرونکو وګړو لپاره جوړیږي. دغه قوانین کوالی ش چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو پ 
 ونډه ولري.    ه په بدلون کې هم سرت   ي وړاندې د لېدلور   ر معلولیت لرونکو پ 

له    ي په مناسبه توګه قوانین او سټنډرډونه په پالیسیو او نورو برنامو کې هم داخلیږي. ترڅو معلولیت لرونکي وګړ 
ځته ش. که چېرې دغه قوانین د  خپلو حقونو څخه برخمن ش او د دوی په ژوند کې مثبت بدلونونه رامن 

ه کچه بدلونونه رامنځته ش او بالخره دغه بدلونونه  پ کنوانسیون په کچه په نورمونو بدل ش او بیا د مل قوانینو  
  ې چې دغه پروسه لږ پیچل ش  خو کېدای    ، ش  یزې کچې ته ورسیږي او عمل ش دا به ډېر ښه کار ي ه م ي س 

 وي.  
 فغانستان هم د دې کنوانسیون غړیتوب لري او د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون زموږ لپاره دا ویاړ دی چې ا 
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مکلف    دي   منل يې  السلیک کړی دی. د افغانستان غوندې هېوادونه چې د دغه کنوانسیون مادې او برنامې  
  يو رن کو   و تړون له السلیک رسه سم اوس افغانستان په خپل   ې دي چې هغه په خپلو هېوادونو کې عمل کړي. د د 

مادې عمل کوي او موږ هېله لرو چې معلولیت لرونکو    ې د قوانیو په درې واړو برخو کې یاد   ې قوانینو کې یعن 
چې د معلولیت لرونکو له حال څخه له بېالبېلو    ه د   ه په کچه یوه کمیته مکلف   ۍ وګړو ته ګټور متام ش. د نړ 

بیا د عمل کولو  يې  نسیون ته وړاندې کړي چې دوی  کنوا يې  هېوادونو څخه شکایتونه او وړانديزونه راټول او بیا  
افغانستان هم لکه نورو هېوادونو غوندې مکلفیت لري چې خلکو ته اجاره ورکړي تر    . یا رد کولو تصمیم نیيس 

،  و کاري پرمختګ، سیاستون   د   ه قوې ادارې ته ورسوي. څو دوی د مقنن   ې څو خپل وړاندیزونه او شکایتونه دغ 
جوي ویشنو په برخه کې الزم کارونه تررسه کړي. برشي حقونه بې له ښه دولتداريو رسه دوام  بودی  و او نور  و برنام 

نه مومي. د برش حقونو په تررسه کولو کې اعتامد رامنځته کیږي او ټولڼه پرمختګ کوي. ښه دولت داري په دې  
 حرکت ورکړي.    ي ښه لور په    نې ته چې دولت باید خلکو ته حساب ورکړي، ښه پالنونه ولري او ټول   ه معنا د 

حرکتونو تر    د   وړاندې   ر رسه له دې چې د فساد او د فساد پ   ، نښه ده   ۍ کول هم د ښه دولت دار   ی فساد مخنو   د 
منځ دومره لرېوالی نه لېدل کيږي، خو داسې لېدل کېږي چې ښه حکومت کول؛ پر حساب ورکولو، ګډون او  

انسټیټوتونو په جوړولو، د فساد پر ضد    و ش چې د نوي   رښتینوايل باندې والړ دی. خو نوښتونه یې بیا کېدای 
او پانګو باندې ډېر کار    ۍ شتمن   ې حرکت کولو، د ګډون میکانیزم په لرولو کې وي. ښه دولت هر وخت پر خپل 

 کوي.  

د مل قوانینو چوکاټ، چې د برش حقونو له اصلونو رسه همغږي ولري د برش حقونو د منلو او د تطبیق په برخه  
( م کال، د کلتوري، ټولنیز او  ۱۹66حقونو نړیوال تړون په )   ه لرالی ش. د سیاس او مدين نډ و   ه سرت   ه کې ډېر 

( م.  ۱۹7۹( م. کال، د ښځې له وړاندې د توپیرونو د لېرې کولو تړون په )  ۱۹66سوداګریز نړیوال تړون په ) 
( م. کال تصویب  ۱۹8۹لپاره تړون چې په )  ، زورزیايت او ناوړو اعاملو د له منځه وړلو  و ټکولو ډول وهل   کال، د هر 

( م. کال کې تصویب شو چې په هغه کې د ګډوالو کارګرانو د حقونو د  ۱۹۹0شو. همدارانګه، یو بل تړون په ) 
ې په پرمختګ او د برش حقونو ن . دغه تړونونه هر یو په خپلو ځایونو کې د ټول ل خوندي ساتلو قوانین تصویب شو 

 کې سرت ارزښت او اهمیت لري چې باید تل ورڅخه دفاع وش.  د خوندي ساتلو په برخه  

حقونو د خوندي ساتلو  د برش حقونو د خوندي ساتلو په برخه کې حیايت رول لري او د برش   ؛ ټولیز او ټولنیز ګډون 
ه  ونډه ادا کړي. دغ   ه په وړاندې د ټولنې هر یو غړی باید خپل   و د هغ   ې موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري بلک 

یز، ټولنیز او  ر لیکنه روښانوي؛ هرڅومره چې برشي حقونو ته پاملرنه وش هغومره به مدين، سیاس، سوداګ 
چې د ټولیز ګډون په نتیجه کې رامنځته    ۍ حقونو ته ارزښت ورکړل ش.  همدارنګه هغه برنامې او پالس   ي کلتور 

رې الرې دي چې خلک کوالی ش په ګډه د  شوي وي، د ټولو وګړو د منلو وړ به وګرځي. د ټولیز ګډون لپاره ډې 
 هېواد د پرمختګ لپاره رسه یو ځای کار وکړي.  

ه کې مثبت بدلونونه راوستالی ش او همدارنګه د برش حقونو د خوندي ساتلو په برخه  ن په ټول   ی مذاکره او یووال 
په   ۍ ښه دولت دار   له الرې منځته راځي. د  ۍ کې هم مرسته کوالی ش. دغه مثبت بدلونونه د ښه دولت دار 

کړنه کې؛ د قوانینو تصویب، تړونونه او کره معلومات بیا د ټولنیزو ستونزو په اړه؛ په څېړنو کې له شواهدو څخه  
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و  کار اخستل ډېر رول لري. هرڅومره چې خلک معلوماتو ته الرسسی ولري هغومره کوالی ش چې له ټولیز 
ولیز خدمات برابر ش هغومره به خلک خپلو برشي حقونو  خدماتو څخه کار واخل او هرڅومره چې خلکو ته ټ 

څو خلک له خپلو حقونو څخه برخمن ش. که   ی چې دا کار د برش حقونو اصل موخه او هدف د   ، ورسیږي   ته 
پرمختګ او هوساینه کې   په و ن کوالی ش چې د هېواد او ټول ،  ولري  ی الرسس   ته چېرې خلک عمومي اطالعاتو 

 ې ته هوسا ژوند چمتو کړي.    ن او ځان او ټول   ه واخل ډ کارند ون 
 د دولت د قانوين حساب ورکولو بهیر پراختیا 

کې کېدای ش    دغه بهیر د برش حقونو په خوندي ساتلو کې ډېره مرسته کوي.  د دولت د حساب ورکولو په بهیر 
نیانو آواز واوریدل ش. که چېرې  چې د قوانینو په منلو او همدا راز د نظاريت بنسټونو په رامنځته کېدو کې د قربا 

کارمندانو ته تدریس ش هغوی به هم له دغو اصولو څخه باخرب ش او بیا په خپلو   ي د برش حقونو اصول دولت 
ورڅخه ګټه واخل. له یو دولت رسه پر نابرابریو باندې پاملرنه کول هم د برش حقونو په خوندي    کارونو کې رسامً 

   ساتلو کې ډېره مرسته کوي.  
 د برشي حقونو د خوندي ساتلو او پراختیا لپاره هڅې  

د   ۍ رسوي. د دولتدار يې سولې او امنیت ته  او  دي چې خلک له جګړې څخه راباس  هغه څه دغه هلې ځلې 
په بدلون رسه کېدای ش چې برش حقونو ته هم درناوی وش او خلک به په امن او امنیت کې ژوند   ي لېدلور 
 وکړي.  

 بنسټونو پراختیا   و د ډیموکراتیک 
په توګه دولت کوالی    ې کړي. د بېلګ ر له بېالبېلو الرو څخه وده و   و ته دولت کوالی ش چې د برش حقونو بنسټون 

ش چې مل ګډون ته وده ورکړي. قانون او سیاست جوړ کړي او د حساب ورکولو له الرې له خلکو رسه یو ځای  
و ته پراختیا ورکړي تر څو دوی له دولت رسه په  ن ټول  پرمختګ خواته روان ش. دولت کوالی ش چې مدين د 

 سیاست او نورو برنامو کې په ګډه رسه کار وکړي او د خپلو خلکو د هوساینې په برخه کې کارنده ونډه واخل.  
 خدمتونو پراختیا و  د ټولیز 

خدمتونو په برخه کې د خپلو خلکو  د خپلو خلکو د ښوونې او روزنې، روغتیا او ټولنیزو    ه په نړۍ کې ټولو هېوادون 
وړاندې مسؤولیت لري او باید دغه خدمتونه برابر کړي. که چېرې دغسې خدمتونه لکه: کورونه، ښوونځي او   ر پ 

نو د برش حقونو د پراختیا په برخه کې سرت کار تررسه شوی دی. د   ، نور ټولیز خدمتونه د خلکو لپاره چمتو ش 
ولري او ورڅخه ګټه واخستالی ش. که    ی لک باید خدمتونو ته الرسس خ   چې   برشي حقونو اصول روښانوي 

چېرې یوازې د کاغذ پر پاڼو پاتې ش نو هیڅ کومه ګټه به و نه کړي. ښه دولت له دغو برنامو څخه هرکلی کوي  
او د خپل هېواد خلک هڅوي چې ال نور خدمتونه هم وړاندې کړي. ښه دولت په دغسې برنامو کې یوازې د  

هوساینې او ګټې پسې ګرځي او خپلو شخيص ګټو پسې نه ګرځي او د پيسو د السته راوړلو په مته کې    خلکو د 
 هم نه وي.  
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 د قانون رول  
  ر پ   نې ګټې اخیست   ې ناوړ څخه د  ، ناوړه کړنو او د ځواک  قانون یو لړ خاص اصول او قاعدې دي چې د زورزیايت 

حقونو څخه دفاع    ی په هره سیمه او ځای کې له برش . رسه له دې قانون نيش کوال ي د   وړاندې منځته راغل 
کسان چې قانون جوړوي په دې باره کې هوښیار وواسې نو کېدای ش   ه وکړي خو که چېرې سیاستوال او هغ 

په الس    و او تېریو مخه ونیوالی ش. خو ځينې وختونه داسې هم کېږي چې قانون د سیاستوال   چې د زورزیايت 
ته ز  بیا خلکو  او    څخه د برش حقونو   یانونه اوړي، کېدای ش چې په ځینو مواردو کې له قوانینو کې راځي 

ته    چې برشي حقونو   ه ځکه چې انسانان خطا کوي خو دا په دې معنا نه د   کارکوونکي هم ناسم ګټه واخل. 
چپرت کې    ې باید هڅه وش چې د دولت لخوا د قوانینو په تطبیق کې نظارت وش. په د   ې بلک   ، نه ش   پاملرنه و 

ده چې له برش حقونو څخه مالتړ    ې کې داسې دولت داري ښودل شو   داسې موضوګانې راغل دي چې په هغو 
 پیدا کوي.    ی الرسس   ته او خلک هم خپلو حقونو    کوي 

 د دولت رول په دوامدار سیسټم کې 
ار سیسټم یې  دولت په هیڅ ځای کې نه ش کوالی له ټولو هغو مسؤولتونو څخه بریالی راووځي چې یو دوامد 

ټول  مذهب ن غواړي.  او  برنامې  قوانین، سوداګریزې  انسانیت، سیاس  کلتور،  د    ي ه،  برش حقونو  د  ټول  باورونه 
خو ښه دولت  ،  لپاره بنسټیز رول نه لوبوي   ي راتلونک   ه دولت زموږ د روښان   خوندي ساتلو په برخه کې مسؤول وي. 

  ی په خپله ځانته روښانه راتلوونک   ی چې دو   رابرې کړي او زمينې ب   کوالی ش چې داسې امکانات خلکو ته ورکړي 
 جوړ کړي او خلک هوسا ژوند وکړي.  

زیاتېدو    ر د نړۍ په کچه له یو میلیون نه زیات خلک له معلولیت رسه ژوند کوي او دغه شمېر ورځ په ورځ مخ پ 
ړنه چې تاجکستان تررسه  دی. د اقیانوسیه او آسیايي هېوادونو خلک زیاتره له معلولیت رسه مخامخ دي. یوه څې 

څخه هم تېر   ۱50،000( م. له 2020، ښيي چې د نړۍ په کچه د معلولیت لرونکو وګړو شمېر په کال ) ې کړ 
تنه وو خو اوس ال زیات شوی دی. همدارنګه معلولیت   ۱2000م. کې  2005. دغه شمېروګړي په کال ی شو 

( م. کال کې  20۱0کسان او په )   ۱4،000.  ( م   2005څخه کم دي، په)    ۱6لرونکو ماشومان چې عمر یې له  
 تنو ته ورسیدل.    ۱4،000

لېدل کيږي چې د بېوزلیو او نورو طبي ډولونو له امله منځته  ونه  درې لسیزو کې ډول ډول معلولیت   يو په دې وروست 
خلک له خپلو برشي حقونو څخه بې برخې ش. اوس   ی چې ډېر   ي . دغه معلولیتونه د دې المل شو دي   راغل 
اړتیاوې    ی ، خلک کوښښ کوي چې د دو ې ډلې بڼه غوره کړ   ې ځانګړ   ې ړۍ کې معلولیت لرونکي وګړي د یو په ن 

 کړي.    ې قوانینو له الرې برابر   د ټولنیز 
بندویزونو له ټکر رسه    سیاس، اقتصادي کلتوری   ، معلولیت عموما د روغتیايي ستونزو او ټولنیزو، ل په ټولیز ډو 

عواملو رسه )عمر، جنسیت، د زده کړې کچه ( یو ځای ناوړه پایله    و ځانګړ   و نور منځته راځي. دغه ستونزې ټول له  
  ی، په نړۍ کې ډېر ژر زیات شو   چې کېدای ش هغه معلولیت وي. دغه ارزونه ښيي، چې د بیوزالنو شمېر   ، لري 

دغه ټول د دې المل  ،  ه شو   ه ، له بلې خوا وزګارتیا هم زیات ل دا ځکه چې د خلکو عایدات په ناعادالنه توګه پورته الړ 
 زیات شول دومره چې په دې ورستیو   ۍ چې روغتیا ته هم تاوان ورسوي او په پایله کې یې مرګونه او ناروغ   ل شو 
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 .  ؤ   ي ار س کلونو کې بې  

او د   ې شو  ې د دوی اړتیاوې هم زیات  ول خو کله چې د معلولیت لرونکو وګړو السونه له عامه خدماتو څخه لنډ ش 
.  ه نه شو و پوړو چارواکو لخوا پاملرنه  ته د لوړ  شول. په پایله کې معلولیت لرونکو وګړو  یې هم خراب  ژوند حاالت 

. له بله خواه په هغو ادارو او ځایونو کې چې  ه نشو يې و  ه  ن درلود، درمل   يې   ماشومان او ځوانان چې معلولیت 
د دوی فزیکي حالتونه د  رسه سم    ۍ ، د مارکیټ د اقصاد د پېژندګلو ل معلولیت لرونکي وګړي کارته ګومارل کېد 

  او ورو ورو دغه وضعیت ال نور   ، ړي ک د هغوی له استخدام څخه ډډه و   ې ادار   ې چې رشکتونه او نور   ل دې المل شو 
کار کاوه، له ښه معاشاتو څخه برخمن   يې  هم بدتر شو. ځینې محدود کسان چې په دولت او یا نورو ادارو کې 

او حتا د    ه کړ    ه کې له معلولیت لرونکو وګړو څخه د بودجې کچه کم . لوړ پوړو چارواکو هم په ځینو مواردو  ؤ نه 
  و وګړ   و . د ښوونې او روزنې په برخه کې هم معلولیت لرونک ې له معلولیت لرونکو وګړو رسه پرې شو   ې لوړ پوړو اړیک 

ماشومان    دغه توانايي نه درلوده چې له خپلو ماشومانو رسه الزمه مرسته وکړي او دا کار د دې المل شو چې ډېرۍ 
 له زده کړو څخه محروم ش او یا ښه زده کړې ونيش کوالی.  

د ملګرو ملتونو قوانین ښيي، چې هر څوک د معلولیت لرونکو وګړو په ګډون په ټولڼه کې یو لړ حقونه لري، د  
رامنځته نه ش.  وړاندې توپیرونه    ر وړاندې برابر دي. حق لري چې د دوی پ   ر بېلګې په توګه: ټول وګړي د قانون پ 

ې د رامنځته کولو حق او همدارنګه د  ن فرصتونو د السته راوړلو حق لري. د خپلواک ژوند، د قانوين ټول   و د برابر 
موضوع ده او هیڅ څوک یې انکار نيش کوالی. برشي حقونه نه لرې    ه امنیت لرلو حقونه لري. برش حقونه نړیوال 

نه وي. د برش حقونو پر بنسټ هیڅ څوک یو له بل څخه زیات   د ویشلو وړ هم  ، غورځول کیږي او نه تسلیمیږي 
. هیڅ داسې حق نشته چې بل حق ورڅخه زیان ومومي. معلولیت لرونکي خلک هم باید د نورو وګړو په  ي نه د 

س  و ا  ترالسه کړي. دولتونه باید مرستندوی و  وق ز، سیاس، سوداګریز او کلتوري حق ي ډول د ټولن  شان په برابر 
پاليس او پروګرامونه   ې رسه نو  ۍ نو په ټولو برخو کې پراختیا راوړي او د معلولیت لرونکو وګړو په همغږ او د قوانی 

 د هغوی د پرمختګ لپاره رامنځته کړي.  
 لوړوالی پراختیا    1۸د معلولیت لرونکو وګړو  

بلک   ې پروګرامونه یوازې د معلولیت لرونکو وګړو د مرست   CRPDد   نه وي،  رونکو حقونو د  د معلولیت ل   ې لپاره 
 لوړوايل او ځواکمن تیا په برخه کې هم کار کوي.  

مرسته کړي مننه کوو، نومونه یې په  يې  و څخه چې  له موږ رسه  ن په پای کې موږ له دغو کسانو او تول 
 ډول دي.  الندې  
 د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو نړیوال کمسیون.   -
د ژوند د بدلون المل شو. ) بیا کتنه( د ښاغلی     هغه ځواک اوقدرت چې کڼو  او کاڼو   -    UNCERPDد   -

Lex Grandia .د کڼو او کاڼو نړیوال فدراسیون مرش . 

مشاور    –   Aloka Guhaمېرمن   - بخيش شورا  توان  د  نوی ډهل  نوی    – د  د  کنوانسیون طراح  د 
 موضوګانو د عمل کولو لپاره.  
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د مدين وګړو د   - حیدرآباد  NALSARد قانون پروفیسور، حقوق پوهنځي   Amita Dhandaمیرمن  -
    .    UNCRPDسیاس حقونو پېژندګلوي   

د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال قوانینو کنوانسیون ،  د معلولیت لرونکو وګړو په پاملرنې رسه د کڼو   -
 او کاڼو خلکو پر حقونو نظارت کنوانسیون.  

 راپور. نړیوال روغتیايي ټولڼه په ژینوا کې.  د روغتیا نړیوال سازمان، د معلولیت لرونکو وګړو په هکله   -
 په نړیوال کچه د معلولیت لرونکو وګړو ګډون په ټولڼو کې تر څو دوی ځواکمن ش.   -

- Available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en 
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ها در تغییر افکار عامه برای حامیت از اشخاص دارای  نقش رسانه 
 معلولیت در افغانستان 

 های استادان دانشگاه، دانشجویان خربنگاری و ژورنالیستان کشور بررسی دیدگاه 
  عبدالبصیر مصباح  پوهنیار سید 

 چکیده 
های  ، بر کارکردهای گوناگون رسانه ها و افکار عمومی این تحقیق، ضمن اشاره به مفاهیم اصلی معلولیت، رسانه 

جمعی در تغییر اذهان عامه برای حامیت از افراد دارای معلولیت در کشور پرداخته است. چهارچوب نظری  
یا جامعه  اجتامعی  یادگیری  تئوری  را  رسانه پژوهش  و جامعه پذیری  را    ها  آن  )استادان    2۱تعداد  آماری  تن 

وگوی  های پژوهش که از طریق گفت اند. یافته نشجویان خربنگاری( شکل داده نگاری، ژورنالیستان و دا روزنامه 
دهند  اند، نشان می دست آمده و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی شده شوندگان به  عمقی با مصاحبه 

مشارکت  نقش که  بر  رسانه کنندگان  اطالعی  و  نظارتی  حامیتی،  فرهنگی،  آموزشی،  از های  حامیت  در  ها 
 اند.  های وسایل ارتباط جمعی نیز سخن زده اشخاص دارای معلولیت کشور تأکید کرده و از ضعف 

ها در آموزش و ترویج حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت، نقد های پژوهش حاکی از این است که رسانه یافته 
های  ها و نگرانی ی، چالش ساختارهای اجتامعی و نظارت بر کارکردهای دولت، نقش ممتاز دارد و  باید از زندگ 

فیلم  چون  مطبوعاتی،  مختلف  ژانرهای  قالب  در  معلولیت  دارای  گزارش اشخاص  کوتاه،  تولیدی،  های  های 
دهد که  رسانی کنند. نتایج تحقیق نشان می بخش، طنزهای ژورنالیستی و مستندات اطالع خربهای توسعه 

رسانه  نظارتی  نقش  به  شهرس توجه  وزارت  کارکردهای  از  برنامه ها  تحقق  در  ساخت ازی  و  شهری  ساز  و های 
  نظرداشت دسرتسی آسان همه های عمومی با در ها و دیگر مکان ها، دانشگاه ها، ادارات، پارک ها، جاده آپارمتان 

چنین گویایی این های پژوهش هم است. یافته   ویژه اشخاص دارای معلولیت دارای اهمیت خاصی شهروندان، به 
های تشویقی، حضور اشخاص دارای معلولیت خالق را در جامعه  توانند با انجام مصاحبه ها می است که رسانه 

به اشخاص دارای معلولیت محو  و امید اجتامعی را در میان آنان تقویت کنند تا بینش منفی جامعه  برجسته  
 و این قرش اجتامعی به خودباوری برسد.    شود 

 رسانی، یادگیری اجتامعی. ، افکار عمومی، معلولیت، نظارت، آموزش، اطالع رسانه   کلیدواژگان: 
 
 
 
 
 

   عضو کادر علمی دانشکده   ( ژورنالیزم دانشگاه بغالن و ماسرت علوم ارتباطاتmesbah.abdulbasir@gmail.com ) 
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 بخش نخست؛ کلیات 
 درآمد 

معلولیت عبارت از محرومیت و وضعیت نامناسبی در پی نقص و ناتوانی فرد است که مانع از انجام نقش وی در  
با  جامعه می  همراه  »معمواًل  و  در  شود  به رشکت  نداشنت  فعالیت متایل  از  اجتامعی می برخی  باشد«.  های 

ها، نهادها و افراد  رشایط نامطلوب افراد دارای معلولیت و رضورت توجه دولت    ( 7۱:  ۱3۹0)قاسمی و دیگران،  
های انسانی، لزوم توجه به برابری و عدم  دلیل اصل احرتام به کرامت و ارزش به این طیف خاص اجتامعی به 

(،  ۱۹48معلولیت در سطح جهان است. اعالمیۀ جهانی حقوق برش )   توجه به مسئله ترین عامل  تبعیض از مهم 
املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  (، میثاق بین ۱۹66املللی حقوق مدنی و سیاسی ) میثاق بین 

  ذکر شد، به مسئله معلولیت و ( و شامری دیگری از اسناد حامیوی حقوق برشی، در پرتو اصولی که  ۱۹66) 
 تأکید کرده است.   ها از حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت رضورت حامیت دولت 

به  افغانستان  در  معلولیت  به مسئله  مؤلفه اگر  و  شود، ج ستارها  پرداخته  علمی  را می شکل  بسیار  توان  های 
عی و  شناسی، حقوق انسانی، کرامت برشی و حق آموزش تا جایگاه اجتام وجو و شناسایی کرد؛ از مسئله جست 

ها  اند. اما در این میان، مسئله معلولیت و رسانه فرهنگی این قرش در جامعه، همه از منظر علمی شایسته بررسی 
دهی و تغییر افکار عامه درباره پدیده معلولیت«، از مباحث مهم  ها در شکل و به بیان دیگر »بررسی نقش رسانه 

 شود.  یت در کشور تلقی می و رضور مطبوعاتی در پرتو حقوق اشخاص دارای معلول 
بندی مشرتک، آمار دقیقی از تعداد اشخاص دارای  متأسفانه هنوز هم به دلیل نبود تعریف، مفاهیم و طبقه 

رساند که بیش از  های نهادهای برشدوستانه می معلولیت در جهان و کشور ما در دسرتس نیست. اما گزارش 
 ۱3۹7کنند. صلیب رسخ افغانستان در سال  زندگی می یک میلیون اشخاص دارای معلولیت در افغانستان  

برند و هر ساله ده هزار معلول  اعالم کرد که »بیشرت از یک میلیون نفر در این کشور از یک نوع معلولیت رنج می 
    1شوند« جدید در این اداره ثبت می 

رسانه  در عرصه  که  است  این  کانون   ها واقعیت  در  معلولیت  دارای  اشخاص  نهادهای  و حقوق  و  علمی  های 
دانشگاهی افغانستان، پژوهش و ادبیات اکادمیک نادری تهیه و تولید شده است و شاید بتوان همین مسئله را  

اصلی   دالیل  از  امروز  یکی  در جامعه  اجتامعی  این قرش  انسانی  و حقوق  معلولیت  نشدن مسئله  گفتامنی 
 نست.افغانستان دا 

نوشتار ضمن نگاه  اندازی به مفاهیم اصلی معلولیت و جایگاه اجتامعی این قرش بنابراین، پژوهشگر در این 
ارتباطات و روزنامه  از منظر علوم  با اقشار مختلف دانشگاهی  انسانی  انجام مصاحبه عمقی همراه  با  نگاری، 

 

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46973600.ampپذیر از دسرتسشوند، . هر سال ده هزار معلول در افغانستان ثبت می1
 .  ۱3۹۹دلو    5تاریخ مشاهده    ۱3۹7/  ۱2/ 3تاریخ نرش  
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های جمعی شور، در صدد است وضعیت رسانه )استادان دانشگاه، دانشجویان رشته خربنگاری و ژورنالیستان( ک 
ها در تغییر افکار عمومی  شناسی و رضورت و اهمیت رسانه ، آسیب امروز افغانستان را در پیوند با مسئله معلولیت 

را  و اهمیت این پژوهش  درباره مسئله معلولیت در این کشور را ترسیم کند. به همین دلیل، پژوهشگر رضورت 
 یند. ب در موارد زیر می 

 رضورت و اهمیت پژوهش 
گردد.  می های محروم جامعه بر ها در حامیت و پشتیبانی از اقلیت بدیل رسانه رضورت این تحقیق به جایگاه بی 

رسد  که آمار اشخاص دارای معلولیت در افغانستان به بیش از یک میلیون تن می رو  آن تر، از صورت مشخص اما به 
خورد.  چشم می های مبارزه بسیار برای کاهش آن به  شامر دارد و راه عواملی بی   دهنده، و این رقم هنگفت و تکان 

های  ها در عرصه تغییر اذهان عامه درباره مسئله معلولیت، از رضورت این پژوهش علمی در مورد نقش رسانه 
 شود. جدی پژوهشی در فرهنگ ارتباطی کشور دانسته می 

 اهمیت علمی پژوهش 
بخندی  صورت موجز و جداگانه بخش ها را به مفاهیم کاربردی و مهم معلولیت و رسانه   ه ک این ضمن  این پژوهش  

شده است،  شیوه کیفی تهیه  صورت میدانی و به رو که دارای ساختار مشخص علمی است و به کرده است و ازآن 
ها برش، رسانه  علمی در حوزه حقوق   شده از دو حیث دارای اهمیت علمی است؛ یکم، این تحقیق ادبیات تولید 

توانند از این تحقیق به  و معلولیت در جامعه امروز افغانستان است و دوم، پژوهشگران و نهادهای اکادمیک می 
 عنوان منابع علمی استفاده کنند.  

 اهمیت کاربردی پژوهش 
که پژوهش نتیجه    رو تواند کاربرد داشته باشد. ازآن ای )مدیران و گزارشگران( می این تحقیق برای کارورزان رسانه 

نگاری و خربنگاران موجود کشور است،  های استادان دانشگاه، دانشجویان رشته روزنامه تلفیق و مقایسه دیدگاه 
ها در مورد مسئله معلولیت،  ای با مطالعه این پژوهش، ضمن توجه به نقاط ضعف و قوت رسانه کارورزان رسانه 

 یت از افراد دارای معلولیت روی دست گیرند. ای را در حام توانند اسرتاتیژی خاص رسانه می 
 های تحقیق پرسش 

ها  ها در تغییر افکار عمومی درباره مسئله معلولیت در جامعه را چگونه و در کدام عنارص و مؤلفه نقش رسانه 
 توان مشخص کرد؟ می 

افغانستان را تغییر   توانند افکار عامه درباره مسئله معلولیت در جامعه امروز های جمعی کشور چگونه می رسانه 
 دهند؟ 

ای وجود ها در حامیت از افراد معلول در نهادهای رسانه سازمانی در عرصه نقش رسانه های درون چه چالش 
 دارد؟ 

در کشور چگونه    دارای معلولیت ها در حامیت فرهنگی، اجتامعی و سیاسی از افراد  محتوای آموزشی رسانه 
 است؟ 
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 اهداف تحقیق 
تحقیق،   این  مهم  نقش هدف  رسانه بررسی  امروز  های  جامعه  در  معلولیت  دارای  اشخاص  از  در حامیت  ها 

 افغانستان است. 

شدن مسئله معلولیت، هدف دیگر  های جمعی کشور در راستای گفتامنی شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه 
 این پژوهش است.  

مؤلفه  اطالع بررسی  آموزش،  نظارت،  چون  رس هایی  فرهنگی  کارکرد  و  دارای  انه رسانی  اشخاص  مورد  در  ها 
 معلولیت از اهداف دیگر تحقیق است. 

 بخش دوم
 مفاهیم و چهارچوب نظری 

 الف: ادبیات و مفاهیم نظری 
 رسانه 
کنند. اما  )اطالعات( میان مردم رد و بدل می   پیام اند که  رسانی ها ابزارهای تکنولوژیک، اجتامعی و اطالع رسانه 
دهند که به تولید و توزیع  اند که »یک نهاد اجتامعی را تشکیل می زوکارهایی های گروهی، مجموعه سا رسانه 

های برجسته و بارزی چون استفاده نسبی از  پردازد و دارای مشخصه ای فراتر از کلامت می دانش در حیطه 
 ( ۱382هایند«. )مک کوئیل،  فناوری پیرشفته در تولید و پخش پیام 

عنوان یک سازمان  به  شود؛ رسانه شود، چند مفهوم در ذهن مخاطب ایجاد می وقتی سخن از رسانه مطرح می 
عنوان  اطالعاتی، تبلیغاتی و فرهنگی که دارای ساختار، منابع و مدیریت مشخص مطبوعاتی است، رسانه به 

انتقال خربها، گزارش  بیش ها، اطالعات جدید، تحلیل ابزار  تأکید  بر جنبه خربرسانی رسانه   تر ها و... که  ها 
اند و وسایل ارتباط  ها به نان و نوا رسیده سازی که از طریق آن خیلی حیث یک صنعت پول شود و یا رسانه به می 

ها مفهوم دوم آن است؛ یعنی  اند. در این مقاله، مراد از رسانه ل کرده بد جمعی را به سکوی پرش اقتصادی  
منظور تنویر افکار عمومی و خدمات فرهنگی به  العات خربی، آموزشی و تفریحی به وسایلی که از طریق آن اط 
 شود. جامعه، پخش و نرش می 

 افکار عمومی  
که به مفهوم »افکار عمومی« تعبیر و تفسیر شده است، شامل افکار مردم اعم از    Public Opinionاصطالح  

  ای كه همگان به ر مشرتك گروه اجتامعی در مسئله عامه، حاکمه و نخبه است. افكار عمومی عبارت است از نظ 
یابد. افكار  آن توجه و عالقه دارند و در لحظه معینی، بین عده زیادی از افراد و اقشار مختلف جامعه عمومیت می 

عمومی به صورت تأیید یا مخالفت با یك عمل، نظر، شخص و واقعه یا خواسته، مطالبه، پیشنهاد و توصیه تجلی  
 یابد. می 

شده در این زمینه، »افکار عمومی« مانند هر پدیده دیگر نسبی است و در هیچ زمان و  بنابر تحقیقات انجام 
به  از کاربرد آن، درک و شناخت  صورت یکسان منی مکانی متام مردم  ندارند. هدف  اندیشند و فکر یکسان 
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در نتیجه مطالعه اختالفات متبارز و  های مسلط بر جامعه است که ای از ارتباط، تضاد و تنازع اندیشه مجموعه 
ترین مسایل اجتامعی و سیاسی بعد از توسعه ارتباطات و وسایل ارتباط همگانی مورد توجه  انگیز بر مهم بحث 

 ( ۱۱:  ۱3۹0قرار گرفته است. )فانوس،  
ارد ای. راس  کند. ادو در کنرتل اجتامعی بازی می   افکار عمومی نقشی عمده   اند که شناسان اشاره کرده جامعه 

Edward A Ross   عنوان  ( از افکار عمومی به ۱8۹5شناسی ) در نخستین جلد از کتاب ژورنال امریکایی جامعه
این است که    کننده چنین اعتقاد دارد »قضاوت مردم بیان است و هم »وسیله برقراری نظم و انظباط« یاد کرده 

 ( 40:  ۱376  انه«. )ویسون، است یا ظامل یک عمل بر حق است یا ناحق، رشافتمندانه 
 معلولیت 

اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختالل مستمر و  شود که بر به کسی گفته می  فرد دارای معلولیت   
به چشم  شود،  ایجاد  وی  عمومی  کارآمدی  و  سالمت  در  در  گونه گیری  فرد  استقالل  کاهش  موجب  که  ای 
شود. زمینه  اقتصادی  و  اجتامعی  گر  های  شامل  این  نظیر وه،  و  نابینا  و  ناشنوا  حسی  معلول   چنین هم ، 

   .اند نی معلول ذه  و  جسمی 
سوم قانون اساسی  و در ماده دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که با تأسی به حکم ماده پنجاه 

معلول شخصی است كه بنابر ضايعه جسمی، حسی،    وضع شده است، چنین تعریفی از معلول ارائه شده است: 
رايی خود را طوری از دست بدهد که موجب  روانی یا توأم، به تشخيص كمیسيون صحی، سالمت و كا ذهنی و  

  های اجتامعی و اقتصادی شود.  كاهش توامنندی او در عرصه 
تثبیت   از طرف كميسيون صحی  توامنندی وی  كاهش  يا  معلوليت  درجه  است که  كلی: شخصی  معلولیت 

 درصد تثبیت شده باشد.   60معلولیت، باالتر از  

لوليت يا كاهش توامنندی معلوليت يا كاهش توامنندی وی  معلولیت قسمی دایمی: شخصی است که درجه مع 
درصد تثبیت شده باشد. )قانون حقوق  60تا  30از طرف كميسيون صحی تثبیت معلولیت، حسب احوا ل از 

 ( 2و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، ماده  
لیت به معنی مانع و سد است  گونه آمده است: »معلو در اعالمیۀ سازمان جهانی بهداشت در تعریف معلولیت این 

و معلول فردی است که در اثر ضایعات ارثی، بیامری یا حوادث و یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی و یا روانی  
  کردن کاسته شده است. طور دایم یا موقت از دست داده و از استقالل فردی او در آموخنت و یا کار خود را به 

(World Health Organization, 2011) 
شود که به ایجاد محدودیت و جلوگیری  های ناشی از اختالل و ناتوانی گفته می طور کلی، معلولیت به آسیب به 

ها از هرم نیازهای مازلو اقتباس سده و شامل  شود. این نقش از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی منجر می 
والدشدن،   تحصیل،  اشتغال،  تحرک،  خودمراقبتی،  جسمی،  و  استقالل  اجتامعی  ارتباطات  حفظ  تفریح، 

 ( 2:  ۱3۹3اقتصادی است. )جوادیان و زارعی،  
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7
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 ها در تغییر افکار عامه  نقش رسانه 
تواند عوامل،  رو اهمیت دارد که می آن گیری آن است. این مسئله از ترین بحث در حوزه افکار عامه، شکل مهم 

 توان تقسیم کرد و توضیح داد.  از لحاظ علمی می   گیری افکار عامه را های شکل چگونگی، ابزارها و زمینه 
اند. چایلدز به این باور گیری افکار عامه سخنانی متفاوتی ارائه کرده باره چگونگی شکل مندان زیادی در دانش 

شوند که خود نتیجه  ها از طبیعت شخصیت ناشی می اند و این نگرش های شخصی مانند نگرش است که عقاید  
متق  کنش  از  )چایلدز،  حاصل  اوست.  و محیط  فرد  عقیده   ( ۱۱0:  ۱۹65ابل  که  دیدگاه چایلدز  بررسی  در 

گیری عقاید را با مفهوم اجتامعی شدن  هاست الزم است شکل محصول کنش متقابل میان افراد و محیط آن 
 ها ارتباط دهیم.  ها و نگرش ویژه با رابطه متقابل بین سه متغیر یعنی آگاهی، ارزش سیاسی و به 

های  افکار عامه، باید سه عامل وجود داشته باشد: کانال گیری  اند که برای شکل رشناشان ارتباطات به این باور کا 
ها باید حداقل  کنند، آن اند که به یک موضوع توجه می از مردم دسته  . عموم آن ارتباطی، موضوعات و عموم مردم 

ادگیری برخی چیزها در مورد آن باشند. ارتباط، موضوعات  چنین قادر به ی عالقه را به آن امر داشته باشند و هم 
 دهد و حتی ممکن است خود انحصار را نیز با یکدیگر پیوند بدهد.  را با اعضای عموم پیوند می 

های بین افراد، از نظراتی که در یک مجموعه بزرگرت وجود دارد، آگاه  های گروهی یا شبکه مردم، از طریق رسانه 
های خود طرفدارای کنند، عزم آن را خواهند یافت که آن عقیده  اد دارای این عقاید از دیدگاه شوند. اگر افر می 

 رو شود، به مشکل برخواهد خورد؛ این افکار با مخالفت روبه تر بیان کنند و زمانی که را هرچه راسخ 

ن« احتاماًل به وجود  شوند، احساس »ما بود زمانی که طرفداران یک فکر از وجود افراد همفکر دیگری آگاه می 
ای یا پیچشی رشده کرده و تا آنجا پیش رود که تقریباً  آید. بدنه چنین عقایدی ممکن است توسط فرآیند توده می 

 ( 38:  1376حساس »ما بودن« را دارا شوند. )ویسون،  ا ه  متام افراد مستعد گرو 
 پذیری ب: چهارچوب نظری؛ نظریه یادگیری اجتامعی و جامعه 

ها، نظریه یادگیری اجتامعی  است که توسط ِآلربت  آثار  و نقش اجتامعی رسانه های مربوط به  یکی از نظریه 
برای راهنامیی و عمل در زندگی نیاز  ها بیشرت آنچه  ( مطرح شد. بر اساس این نظریه، انسان ۱۹86باندورا ) 
از طریق  ویژه  طور غیرمستقیم و به ها به آن   گیرند، بلکه عمده مستقیم یاد منی   رصفاً از تجربه و مشاهده   دارند، 
می رسانه  آموخته  جمعی  کوایل،  های  )مک  بیشرت    ( 4۹3:2006شود.  که  است  این  باندورا  اصلی  ادعای 

 شود. گرفته می رفتارهای آدمی به صورت مشاهده رفتار دیگران و از طریق الگوبرداری یاد  
شناسی یادگیری مطالعات عمیقی را انجام داده است.  از افرادی است که در حوزه روان درواقع آلربت باندورا  

عقیده باندورا، یادگیرنده باید  وجود آورد...  بهیی به نظریه یادگیری اجتامعی او تحول عظیمی در این حوزه به 
 ( ۱42:  ۱3۹4لگوبرداری را داشته باشد. )اسدیان و مقدم،  افزون بر توجه و عالقه، توانایی تقلید و ا 

ها  نویسد: رسانه های رایج، به نقل از باندورا می های انتقادی و اندیشه های رسانه، دیدگاه نویسنده کتاب نظریه 
ن و  اگر چه تنها منبع یادگیری اجتامعی نیستند و نفوذ و تأثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین، دوستا 
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های  است، ولی روی مردم تأثیر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانجِی نفوذ شخصی یا شبکه معلامن وابسته 
 ( ۱38۹زاده،  )مهدی  گیرد. اجتامعی صورت منی 

نظریه یادگیری اجتامعی با ارائه پاداش و کیفر به افراد از طریق بازمنایی رفتارهای مناسب و نامطلوب در جامعه،  
کند. این نظریه معتقد است که فرد از طریق مطالعه و  های رفتاری درست را در ذهن مخاطب نهادینه می شیوه 

از  فهمد کدام دسته  می   درواقع گیرد. یعنی  ا می ای، رفتارهای مناسب را فر های رفتاری رسانه مشاهده منونه 
های تلویزیونی، کوشش  برنامه بینند. بنابراین، مخاطبان با مشاهده  یک کیفر می گیرند و کدام رفتارها پاداش می 

توان میان  شان تطبیق کنند که از آن پاداش به دست آورند. با این تأکید می کنند رفتارهایی را در زندگی می 
 ای و زندگی شخصی فرد در جامعه ارتباط عمیقی برقرار کرد. های رسانه ا الگوبرداری از منونه تقلید ی 

از نظر آلربت باندورا، یادگیری اجتامعی دارای چهار فرایند اصلی است که عبارت از  توجه، حفظ و یادآوری،  
صورت مستقیم و یا  که به نی تولید و انگیزش است. حقیقیت این است که توجه نقطه آغاز است؛ چون ما تا زما 

گرفنت رویدادی که  نویسد: »با درنظر باره می توانیم الگوبرداری کنیم. تن در این مستقیم مشاهده کنیم، منی غیر 
آن رویداد  الگوبرداری کرد[، اولین گام در یادگیری اجتامعی، توجه به  بتوان آن را مشاهده کرد ]و در نتیجه  

های مهم آن را درک کنیم،  که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم و نتوانیم بخش است. بدیهی است تا زمانی  
 زاده، هامن( توانیم از آن رویداد چیزی بیاموزیم«. )مهدی منی 

ها و نیز اقتباس الگوهای متعدد کنش توسط مخاطبان  پذیری رسانه نظریه یادگیری اجتامعی در مورد اثر جامعه 
ها و هنجارهای مقبول و جا افتاده  ها ارزش این معناست که رسانه ها به  یری رسانه پذ کاربرد دارد. نقش جامعه 

پذیری فرایندی  دهند. جامعه اجتامعی را از رهگذر پاداش و تنبیه منادین برای انواع متفاوت رفتار به مردم یاد می 
به موجودی واقعاً اجتامعی    این ترتیب آموزد تا عضو یک جامعه و فرهنگ خاص شود و به  است که طی آن فرد می 

تر اجتامعی  پذیری فرایند توسعه احساس پیوستگی فرد با جهان بزرگ و فرهنگی بدل شود. به عبارتی، جامعه 
ها در کنار دیگر  ها، باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتامعی است. رسانه سازِی ارزش از طریق یادگیری و درونی 

 .اند امروز   شده ای پذیری در جهان رسانه ترین نهاد جامعه و مکتب، مهم   پذیری مانند خانواده نهادهای جامعه 
یک شامل عوامل و کارگزاراِن  دهد که هر پذیری غالباً در دو مرحله کلی رخ می شناسان، جامعه از نظر جامعه 
عی که فرایندهای  های اجتام اند از گروه یا زمینه پذیرِی اولیه عبارت پذیری است. کارگزاران جامعه متفاوت جامعه 
ترین دوره  دهد و فرشده کودکی رخ می پذیری اولیه در  پیوندد. جامعه ها به وقوع می پذیری در آن مهم جامعه 

اساس  آموزند که  یادگیری فرهنگی است. در همین ایام است که کودکان، زبان و الگوهای اساسی رفتار را می 
پذیری است. جامعه   پذیری در این مرحله ترین کارگزار جامعه اصلی   گیرد. خانواده های بعدی قرار می آموزش 

پذیری بخشی از  دهد. در این مرحله، سایر کارگزاران جامعه ثانویه در مراحل بعدی کودکی و تا بلوغ رخ می 
می مسئولیت  برعهده  را  خانواده  گروه گیرند.  های  سازمان مکاتب،  همساالن،  رسانه های  و  عوامِل  ها  از  ها 
کند تا  ها به مردم کمک می های متقابل اجتامعی در این محیط شوند. کنش پذیری افراد دانسته می جامعه 
های  با این تأکید »رسانه  دهد. ها را تشکیل می الگوهای فرهنگ آن  ها، هنجارها و عقایدی را بیاموزند که ارزش 

دوستان نقش مهمی در رشد و تربیت  پذیری، در کنار خانواده، محیط و  عنوان یکی از عوامل جامعه جمعی به 
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می جنبه  ایفا  زندگی  گوناگون  رسانه های  سال کنند.  نخستین  از  می ها  همراه  انسان  با  کودکی  شوند،  های 
های صورت گرفته، نوزادان نیز در حدود نیسم ساعت در شبانه روز تلویزیون متاشا  که بر اساس پژوهش چنان 
 ( 40:  ۱3۹۱کنند«. )سعید و فراهانی،  می 

های موجود )سنتی  طرف ارزش ها با ایجاد ارتباط میان افراد و الگوهای مختلف اجتامعی از یک بنابراین، رسانه 
ها، هنجارها و رفتارهای جدید را از  برد و هر روز ارزش مرور زمان از بین می و خانوادگی( مورد نظر والدین را به 

پذیری  دارد و این است که نوعی از جامعه امعه عرضه می های اجتامعی مدرن در ج طریق بازمنایی مکرر رویه 
 گیرد. مورد نظر رسانه در درون اجتامع شکل می 

به  از آن جهت  نظریه  انتخاب شد که رسانه این  الگوهای  عنوان چهارچوب نظری پژوهش  ارائه  با  های کشور 
نامطلوب اجتامعی موجود در مورد  برخوردهای  الگوها و  نقد  و  اشخاص دارای معلولیت،    متفاوت اجتامعی 

زیر سؤال بربد، ذهنیت عمومی درباره اشخاص دارای معلولیت   که این ساختارهای فرسوده اجتامعی را ضمن  
گزاری به جایگاه و حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه  در جامعه را تغییر دهد و به مرور زمان مسئله حرمت 

 مطرح شود.  
 بخش سوم؛ روش پژوهش 

وگوی عمیق با دانشگاهیان و خربنگاران،  صورت کیفی از طریق انجام گفت که جنبه میدانی دارد، به این تحقیق  
جای ارائه آمار و ارقام  های کمی، به بندی شده است. روش پژوهش کیفی در مقابل روش آوری و جمع جمع 

 پردازد.  سانی می در علوم ان   های پدیده ها و چگونگی ها، چرایی ریاضی، به تحلیل و بررسی چیستی 
 روش گردآوری اطالعات 

دست آمده است، محقق ادبیات نظری و علمی  اطالعات علمی و  بنیادی موجود در این پژوهش از دو روش به  
ها و نتایج نهایی تحقیق از  دست آورده اما یافته  های پژوهشی( به ها و مقاله پژوهش را از منابع مختلف )کتاب 

عمق  مصاحبه  انجام  به طریق  شبکه ی  طریق  از  پیام  )ارسال  آنالین  استادان  شکل  با  همراه  اجتامعی(  های 
 دست آمده است.  های آنان به  دانشگاه، دانشجویان و خربنگاران و دریافت و ریز و درشت کردن دیدگاه 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 
حبه عمقی با استادان، دانشجویان  آمده از طریق مصا دست پژوهشگر برای تجزیه و تحلیل اکادمیک اطالعات به 

بندی های بسیار مهم و کارآمد در تحلیل و چهارچوب و خربنگاران، از روش تحلیل مضمون که یکی از شیوه 
 های کیفی است، استفاده کرده است.  های خربگان در پژوهش دیدگاه 

رش الگوهای موجود در  ( تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزا Barun&Clarke, 2006به نقل از ) 
های پراکنده و متنوع را به  های متنی است و داده های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده داده 
 ( ۱53:  ۱3۹0کند. )عابدی جعفری و دیگران،  ل می بد های غنی و تفصیلی  داده 

توان گزارش  ین و شبکه مضامین می دو شیوه، یعنی قالب مضام  آمده به دست های به در فرجام تحقیق، از داده 
دهد و شبکه مضامین نیز  مراتبی نشان می صورت سلسله ارائه کرد. قالب مضامین فهرستی از مضامین را به 
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نگاره  در  را  میان مضامین  به  ارتباط  تارمنا  شبیه  از  دست می های  گزارش  پژوهشگر  که  است  گفتنی  دهد. 
 ارائه خواهد کرد. های تحقیق در قالب شبکه مضامین  یافته 

 آماری   جامعه 
نگاری و ارتباطات، دانشجویان رشته خربنگاری و  جامعه آماری این پژوهش را استادان دانشگاه در رشته روزنامه 

 دهد.  های مختلف سمعی و برصی تشکیل می ژورنالیستان برحال و فعال در رسانه 
 گیری و حجم منونه روش منونه 

کرده، نخبه و باتجربه در یک  های افراد تحصیل و انجام مصاحبه عمیق، دیدگاه رو که برای تحلیل مضمون ازآن 
صورت هدفمند انجام شده است.  گیری در این تحقیق به ای نیاز است، روش منونه حوزه مشخص علمی و یا حرفه 

ن دوره ماسرتی  تن از دانشجویا   ۱0تن از استادان دانشگاه در رشته ژورنالیزم و ارتباطات،    ۱0پژوهشگر همراه با  
های مختلف سنتی و الکرتونیک کشور  نفر از ژورنالیستان در رسانه   ۱0و صنف چهارم لیسانس رشته ژورنالیزم و  

کنندگان را به موقع  تن از مشارکت   2۱های  مصاحبه انجام عمیق انجام داده است. از آن میان، پژوهشگر پاسخ 
 شکل تفصیلی و دقیق دریافت کرد.   و به 

 های تحقیق م؛ یافته بخش چهار 
تن از استادان ژورنالیزم،     2۱ها و اهداف تحقیق، پس از انجام مصاحبه عمیق با   در این بخش متناسب با پرسش 

شکل مضامین  به   2های تحقیق در قالب جدول شامره  نگاری کشور، یافته خربنگاران و دانشجویان رشته روزنامه 
مقوله  زیرمقوله اصلی،  و  فرعی  آن های  که    به   های  شد  مشخص  پژوهش،  این  در  یعنی  است؛  آمده  دست 

منظور حامیت از اشخاص دارای  ها در عرصه تغییر افکار عامه به پاسخگویان چهار نقش اساسی را برای رسانه 
پیش  جامعه  در  ضعف معلولیت  به  و  کردند  رسانه بینی  پرداخته های  نیز  مشارکت ها  باور  به  کنندگان،  اند. 

افغان رسانه  در های  با  نقش ستان  دارند  نظرداشت  که  اطالعی  و  حامیتی  نظارتی،  فرهنگی،  آموزشی،  های 
توانند در عرصه حامیت از اشخاص دارای معلولیت فعالیت کنند و ذهنیت جامعه را در راستای حامیت از  می 

 اشخاص دارای معلولیت معطوف بدارند.  
شامره   نقش ۱در جدول  رسانه ،  افرا های  از  در حامیت  معلولیت د  ها  و    دارای  اصلی«  »مضامین  عنوان  زیر 

باره نقشی های فرعی« و توضیح مخاطبان در ها با عنوان »مضمون های مختلف رسانه های مربوط به نقش مقوله 
 با عنوان »کدگذاری اولیه« آورده شده است.  
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 در تغییر افکار عامه درباره مسئله معلولیت در جامعه افغانستان   ها : مضامین اصلی نقش رسانه ۱جدول  

 مضمون 

 کدگذاری اولیه مضمون فرعی  اصلی 

ش آموزشی رسانه 
نق

 ها

آموزش فرهنگ یاری با  
 کودکان دارای معلولیت 

های اجتامعی، فرهنگ یاری با  توانند از طریق نرش و پخش امنیشن ها می رسانه 
 ها آموزش دهند. خانواده اشخاص دارای معلولیت را به  

های  نرش و پخش اهمیت کمک به کودکان دارای معلولیت در جامعه از طریق پیام 
 آموزشی 

 های تبلیغاتی آموزش فرایند همکاری با کودکان دارای معلولیت از طریق پیام 
های  الی پیام نرش و پخش پیامدهای مثبت همکاری با کودکان دارای معلولیت در البه 

 تجارتی 
ها مبنی بر حامیت از کودکان دارای  انتشار شعارهای کوتاه آموزشی در تلویزیون 

 معلولیت 
 برخورد با کودکان دارای معلولیت در جامعه   های آموزش شیوه 

های فرهنگی با حضور متخصصان برای نقد برخوردهای اجتامعی با  برگزاری گفتامن 
 اشخاص دارای معلولیت در افغانستان 

 ها آموزش فرهنگ مراقبت از کودکان دارای معلولیت در خانواده 

آموزش و ترویج  
به افراد   گزاری حرمت 
 معلول 

های کودک در  آموزش حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت به جامعه در قالب برنامه 
 های دیداری؛ رسانه 

حرمتی به اشخاص دارای معلولیت و بازتاب پیامدهای منفی آن در  نقد فرهنگ بی 
 جامعه؛ 

برخورد نامطلوب اجتامعی با معلولیت    های های مطبوعاتی در مورد شیوه نگارش تحلیل 
 گیری شخصیت کودکان دارای معلولیت؛ و تأثیرات سوء آن در شکل 

ای تقویت سواد رسانه 
اشخاص دارای  

 معلولیت 

 ها؛ لزوم پخش اخبار و محتواهای فرهنگی برای ناشنوایان در تلویزیون 
ترین تحوالت در عرصه زندگی و پیرشفت  با نرش اطالعات در مورد تازه   توانند ها می رسانه 

 شان در جهان امروزی باخرب سازند. اشخاص دارای معلولیت، آنان را از وضعیت و جایگاه 

آموزش و ترویج  
های حقوق  ارزش 

برشی اشخاص دارای  
 معلولیت 

 از حقوق انسانی اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛   دهی آگاهی 
نرش و پخش اطالعات علمی و تحقیقی در مورد وضعیت حقوقی اشخاص دارای  

 معلولیت در جامعه امروز افغانستان؛ 
 املللی در مورد جایگاه حقوق اشخاص دارای معلولیت در قوانین ملی و بین   رسانی اطالع 

آموزش افراد جامعه در مورد احرتام به حقوق حیاتی، مدنی و سیاسی اشخاص دارای  
 معلولیت جامعه؛ 

حقوقی و انسانی نهادهای صنفی اشخاص دارای    های انتشار و حامیت از خواست 
 معلولیت؛ 

 سازی افراد از جایگاه اجتامعی و انسانی در جامعه؛ آگاه 
 مانده از پدیده معلولیت؛ های سنتی و عقب تغییر افکار عامه درباره بینش 
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محو بینش منفی  
جامعه درباره پدیده  

 معلولیت 

های اجتامعی و فرهنگی و  برای حضور اشخاص دارای معلولیت در برنامه   سازی زمینه 
 های مثبت اشخاص دارای معلولیت مبتکر؛ انعکاس نقش 

ویژه در مورد جایگاه ارزش انسانی و اجتامعی    وگوهای اختصاص میزهای گرد و گفت 
 اشخاص دارای معلولیت 

های  گرایانه درباره اشخاص دارای معلولیت در روزنامه های عوام نقد و بررسی دیدگاه 
 کشور 

ش فرهنگی رسانه 
نق

ها در تغییر افکار عامه درباره مسئله معلولیت
 

مبارزه فرهنگی علیه  
تبعیض با اشخاص  

 معلولیت دارای  

های آموزشی، اقتصادی و اجتامعی برای اشخاص  تهیه گزارش از توزیع نابرابر فرصت 
 دارای معلولیت؛ 

های تاکسی،  تهیه گزارش از وضعیت اشتغال اشخاص دارای معلولیت در ایستگاه 
 ها و... دوزی کفش 
گفتامن مبارزه با تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت در نهادهای دولتی و    دهی شکل 

 خصوصی 
 ها دهی گفتامن مبارزه با تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت در خانواده شکل 

برخورد و مراقبت از اشخاص دارای    های نقد نظام خانوادگی و اجتامعی در مورد شیوه 
 معلولیت 

کمپاین بازتوانی  
اشخاص دارای  

 معلولیت 

گیری استقالل در زندگی اشخاص دارای  های آموزشی درباره شکل ارائه گزارش 
 معلولیت؛ 

 جای یأس و ناامیدی؛ های به منظور مواجهه منطقی با معلولیت به تغییر ذهنیت خانواده 
 ها و اقوام؛ مبارزه فرهنگی با جداسازی اشخاص دارای معلولیت از خانواده 

 کمپاین بازتوانی اشخاص دارای معلولیت در جامعه 

تأکید بر فرهنگ  
 اجتامعی 

ها  نقد برخوردهای نامناسب اجتامعی در مورد اشخاص دارای معلولیت در میان خانواده 
 از سوی خربنگاران و تحلیلگران در مطبوعات؛ 

 های تفریحی؛ترویج فرهنگ مدارا با اشخاص دارای معلولیت از طریق برنامه 
 ناپسند خانوادگی و اجتامعی در مورد اشخاص دارای معلولیت؛   های نقد سنت 

ایجاد امید اجتامعی به  
اشخاص دارای  

 معلولیت 

 افزایش حس امیدواری درباره زندگی در میان اشخاص دارای معلولیت؛ 
های اجتامعی و  وسو دهی افکار اشخاص دارای معلولیت به سوی فعالیت سمت 

 فرهنگی؛ 
 ها؛ بازمنایی کاکردهای اشخاص دارای معلولیت خالق و موفق از طریق رسانه 

تقویت حس باورمندی و اعتامد به نفس در میان اشخاص دارای معلولیت از طریق  
 بخش های مرست انتشار پیام 

نقد برخوردهای خشن  
اجتامعی از طریق  

 ها گفتامن 

ارائه الگوهای مناسب اجتامعی در مورد برخورد با اشخاص دارای معلولیت از کشورهای  
 ها؛ مختلف دنیا در رسانه 

زای فرهنگی و اجتامعی در ارتباط با اشخاص دارای  نقد ساختارهای فرسوده و خشونت 
 معلولیت؛ 

 های چاپی؛ نقد و تحلیل باورهای غلط اجتامعی در مورد معلولیت در رسانه 
ها به معلولیت و جایگاه این پدیده در ساختار خانوادگی  ها و ماهنامه اختصاص فصلنامه 

 افغانی 
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ش حامیتی رسانه 
نق

 ها
بازتاب استعداد و  
ابتکارات اشخاص  
 دارای معلولیت 

 ویژه رادیویی و مطبوعاتی با اشخاص دارای معلولیت مبتکر؛   های انجام مصاحبه 
 آوردهای اشخاص دارای معلولیت خالق؛ تهیه گزارش از کارکردها و دست 

 بررسی جایگاه واقعی اشخاص دارای معلولیت خالق در ساختار جامعه امروز افغانستان؛ 

ایجاد اسرتاتیژی  
 سازمانی درون 

 رسانه در حامیت از اشخاص دارای معلولیت؛ اسرتاتیژی درون   دهی شکل 
 های نرشاتی و اتخاذ رویکردهای جدید و مسئوالنه؛ بازنگری پالن 

 ها عنوان عنارص اصلی اسرتاتیژی خربی و اطالعی رسانه شامل کردن مسئله معلولیت به 

مشکالت   سازی برجسته 
اشخاص دارای  

 معلولیت 

ها و اطالعات آموزشی در مورد وضعیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت  تهیه گزارش 
 در افغانستان؛ 

ارائه اطالعات جدید و موثق از وضعیت اجتامعی و اقتصادی اشخاص دارای معلولیت  
 جنگی در افغانستان؛ 

معلولیت در شهرها، ساختامن و ساختارهای  بررسی مشکالت اجتامعی اشخاص دارای  
 ادارات دولتی؛ 

 های کودکان دارای معلولیت؛ ارائه اطالعات درباره مشکالت و نیازمندی 

گفتامنی ساخنت  
 مسئله معلولیت

 بازتاب پدیده معلولیت و جایگاه اجتامعی آنان در جامعه امروز؛ 
 احرتام به اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛ ارائه اطالعات در مورد اهمیت مدارا و  
 های یاری به اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛ مصاحبه با کارشناسان در مورد شیوه 

 نهادینه ساخنت فرهنگ ارجگذاری به اشخاص دارای معلولیت جنگی و حامیت از آنان؛ 
 اجتامعی؛ تبدیل مسئله اشخاص دارای معلولیت به گفتامن فرهنگی و  

های پیشنهادی به  طرح 
 وزارت شهرسازی 

 ها؛ سازی برای حضور منتقدان و آگاهانه عرصه شهرسازی در تلویزیون زمینه 

 مسئله ساخنت طراحی فضای شهری و  دسرتسی آسان اشخاص دارای معلولیت به آن؛ 
تفریحی و قابل استفاده برای همه اقشار، مانند    های طرح عمومی ساخنت پارک 
 اشخاص دارای معلولیت و... 

های تردد اشخاص  روها و محل تأکید بر اهمیت توجه وزارت شهرسازی در ایجاد پیاده 
 دارای معلولیت 

های ورزشی  ها و خربهای اقتصادی بر رضورت و اهمیت ساخنت مجموعه گزارش   فوکس 
 و تفریحی و کاربردی ویژه اشخاص دارای معلولیت و...؛ 

ش نظارتی رسانه 
نق

 ها

نظارت بر کارکردهای  
 وزارت شهدا 

نظارت در استخدام افراد اشخاص دارای معلولیت در وزارت شهدا و اشخاص دارای  
 معلولیت؛ 

 های وزارت شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛ نظارت بر شفافیت در روند کمک 
های وزارت شهدا درباره  ها و مساعدت ای در مورد کیفیت کمک های رسانه بحث 

 اشخاص دارای معلولیت؛ 

شهدا، تحصیالت عالی و... به    های های آموزشی و فرهنگی وزارت بررسی روند حامیت 
 اشخاص دارای معلولیت و فرزندان آن؛ 
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نظارت بر روند کمک و  
مراقبت از اشخاص  

 دارای معلولیت 

نظارت بر روند حامیت مالی، آموزشی و اجتامعی اشخاص دارای معلولیت توسط  
 نهادهای دولتی و یا خصوصی؛ 

 دارای معلولیت؛ تهیه گزارش از روند تدریس از مکاتب اشخاص  
 بررسی از فرایند حامیت دولت و حکومت طی بیست سال اخیر؛ 

نظارت بر روند  
 ساز در شهرها و ساخت 

های  ها باید از رضورت و اهمیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت در ساختار پروژه رسانه 
 شهرسازی نظارت کند؛ 

روها، اماکن عمومی و پیوند آن با  ها، معابر، پیاده نظارت بر چگونگی روند ساخت جاده 
 نیازهای اقشار مختف اجتامعی به خصوص اشخاص دارای معلولیت؛ 

افراد معلول در    های های تفریحی و رضورت توجه به نیازمندی بانی از روند پارک دیده 
 نصب وسایل پارک؛ 

 
نظارت بر روند توزیع  

 ها فرصت 

های  های کاری برای اشخاص دارای معلولیت در اداره بانی از روند توزیع فرصت دیده 
 مختلف دولتی؛ 

 نظارت بر روند حامیت قانونی دولت از منافع اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛ 
های کوتاه مدت و درازمدت دولت در راستای تقویت و پیرشفت  اسرتاتیژی بانی از  دیده 

 زندگی اشخاص دارای معلولیت؛ 
های موجود دولت و مقایسه آن با نیازهای اشخاص دارای معلولیت در  بررسی  فرصت 

 جامعه؛ 

نظارت بر روند  
سازی خدمات  فراهم 

 آموزشی 

 معلولیت در جامعه امروز؛ بررسی وضعیت آموزشی اشخاص دارای  
 مقایسه خدمات آموزشی موجود با نیازهای فرهنگی و تعلیمی اشخاص دارای معلولیت؛ 
 نظارت بر روند ارائه خدمات آموزشی توسط وزارت معارف به اشخاص دارای معلولیت؛ 

 شود؛ آموزشی که برای اشخاص دارای معلولیت فراهم می   های بررسی محتوای کتاب 

ش اطالعی رسانه 
نق

ها در تغییر افکار عامه درباره مسئله معلولیت
 

ها و  نرش طنزها، فیلم 
 مستندات 

 ها؛ نقد ساختارهای موجود اجتامعی از طریق طنزهای اجتامعی در تلویزیون 
نقد برخوردهای نامطلوب خانوادگی با اشخاص دارای معلولیت در طنزهای ژورنالیستی  

 و تلویزیونی؛ 
ها و مستندات کوتاه از وضعیت اجتامعی و آموزشی اشخاص دارای معلولیت  انتشار فیلم 

 در رسارس افغانستان؛ 
 تهیه مستند از زندگی اشخاص دارای معلولیت مبتکر؛ 

مستندات از روند آموزش و پرورش اشخاص دارای معلولیت در مکاتب والیات  تهیه  
 کشور؛ 

گزارش از وضعیت  
اشخاص دارای  

معلولیت در اطراف  
 کشور 

های حامیت از زندگی اشخاص دارای  بخش در مورد شیوه های توسعه تهیه گزارش 
 معلولیت؛ 

معلولیت در نقاط دوردست  تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و معیشت اشخاص دارای  
 افغانستان؛ 

 دهند؛ تهیه گزارش از کودکان دارای معلولیت که کار شاقه انجام می 
های تحقیقی در مورد مشکالت اشخاص دارای معلولیت و سطح ارائه  تهیه گزارش 

 خدمات دولت به آنان؛ 
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از حقوق    رسانی اطالع 
اشخاص دارای  

 معلولیت 

گزاری به حقوق اجتامعی اشخاص دارای معلولیت  رسانی در مورد اهمیت حرمت اطالع 
 در جامعه؛ 

رسانی در مورد جایگاه اشخاص دارای معلولیت در خانواده و مسئولیت اعضای  اطالع 
 خانواده درباره آنان؛ 

 درباره جایگاه اشخاص دارای معلولیت در قوانین داخلی افغانستان؛   دهی اطالع 
 های اشخاص دارای معلولیت؛ های اتحادیه بازتاب خواست 

رسانی از  اطالع 
 ابزارهای جدید 

جامعه از تولید ابزارهای جدید کمکی برای اشخاص دارای معلولیت در    دهی اطالع 
 بازارها؛ 
دهی در مورد چگونگی کاربرد ابزارهای الکرتونیک کمکی برای اشخاص دارای  اطالع 

 معلولیت؛ 
جدید در حامیت از اشخاص دارای معلولیت در    های رسانی در مورد اپلیکشن اطالع 
 انرتنت؛ 

های  ساخنت برنامه 
تلویزیونی به اشتیاق  

اشخاص دارای  
 معلولیت 

 های مؤثر تلویزیونی مورد نیاز اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛ تولید برنامه 

 تلویزیونی مطابق به ذوق اشخاص دارای معلولیت؛   های نرش و پخش برنامه 

ضعف 
های رسانه 

ص دارای معلولیت
ها در حامیت از اشخا

 

 ها تجارتی بودن رسانه 
 

 دهند. ها برای کسانی فعالیت دارند که فن می رسانه 
 های اجتامعی توجه دارند. کمرت به مسئولیت   ها رسانه 

 ای« وجود ندارد. در عرصه اشخاص دارای معلولیت تاهنوز »حامیت مالی رسانه 

اند و مالکان برخی  کردن مردم سهم داشته ها عماًل در معلول مالکان برخی از این رسانه 
 تن را به کام معلولیت فرو برده است.   ها اند که ده هایی بوده نیز رشیک جنایت 

های  ضعف 
 سازمانی درون 

 های آموزشی در حامیت از اشخاص دارای معلولیت؛ نداشنت برنامه 
 ها؛ نبود اشخاص دارای معلولیت در اسرتاتیژی ساالنه رسانه 

 شود. ها یک مقوله فردی پنداشته می معلولیت در اذهان برخی رسانه 
کنند. این رویکرد بر  های افغانستان بر اساس رویکرد کهنه فعالیت می بسیاری از رسانه 

 بازتاب »رویداد بعد از وقوع« تأکید دارد. 
 

 های پژوهش تحلیل یافته 
به   اشاره  دانشجویان، ضمن  و  دانشگاه، خربنگاران  استادان  با  عمیق  مصاحبه  براساس  پژوهش  این  نتایج 

بیانگر نقش  ها در ح های رسانه ضعف  بر پنج مضمون اصلی که  از اشخاص دارای معلولیت،  امیت فرهنگی 
پاسخگویان    .ورزد آموزشی، حامیتی، نظارتی و اطالعی وسایل ارتباط جمعی در تغییر افکار عامه است، تأکید می 

کنند. مضامین فرعی  در حامیت از معلولیت، بر چند مقوله مهم اشاره می   ها برای تحقق نقش آموزشی رسانه 
گزاری  ها »آموزش فرهنگ یاری با کودکان دارای معلولیت«، »آموزش و ترویج حرمت مربوط به نقش آموزشی رسانه 
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ی های حقوق برش ای اشخاص دارای معلولیت«، »آموزش و ترویج ارزش به افراد معلول«، »تقویت سواد رسانه 
 اند.  »محو بینش منفی جامعه درباره پدیده معلولیت« در این تحقیق گفته شده   اشخاص دارای معلولیت« و 

هایی همچو افراد »فاقد  دهندگان، در جامعه افغانستان به اشخاص دارای معلولیت فیزیکی با نگاه به باور پاسخ 
توانند خالقانه زندگی و حتا بیشرت از افراد سامل  شود؛ در حالی که در بسا موارد آنان می خالقیت« نگریسته می 

 خواهند برسند.  جایی که می   »درآمد« و »شهرت« کسب کنند و با »تفکر خالقانه« به 
توانند، افکار عمومی و  های افراد معلول می ها با بازمنایی فعالیت نتایج پژوهش حاکی از این است که »رسانه 

ای که با بازمنایی رسانه طوری  نگاه سایر اشخاص دارای معلولیت را درباره زندگی آنان تغییر دهند؛ هامن   ویژه به 
 های ربابه محمدی )دخرتی که معلولیت فیزیکی دارد( تغییر در ذهنیت عمومی به وجود آمد.  فعالیت 
های  عقیده آنان، رسانه کنند. به  م می انتفاعی تقسی ها را به دو بخش، یعنی انتفاعی  و غیر دهندگان رسانه پاسخ 

کنند که میزان سوددهی آن را مشخص کنند. به باور  ریزی و ساخت یک برنامه، تالش می انتفاعی پیش از طرح 
ها ساخته شود، سودی  اختصاصی که برای اشخاص دارای معلولیت در رسانه آنان، یک برنامه اختصاصی و نیمه 

ای که همه از پیامدهای برخاسته از جنگ رنج  خواهد داشت؛ چرا که در جامعه ها ن چندانی به این طیف رسانه 
 های معلولیت برای ساکنانش جذابیتی ندارد. اند، شنیدن و دیدن قصه دیده 

های اجتامعی،  توانند از طریق نرش و پخش امنیشن ها می شوندگان گویایی این است که رسانه دیدگاه مصاحبه 
ها آموزش دهند و با انتشار اهمیت کمک به کودکان دارای  ای معلولیت را به خانواده فرهنگ یاری با اشخاص دار 

سازی کنند،  های آموزشی، مسئله حامیت از اشخاص دارای معلولیت را برجسته معلولیت در جامعه از طریق پیام 
مبنی بر حامیت از  ها شوندگان، انتشار شعارهای کوتاه آموزشی در تلویزیون طوری که سه تن از مصاحبه هامن 

 دانند. کودکان دارای معلولیت را بسیار مفید و مؤثر می 
ضمن  مشارکت  گفتامن   که این کنندگان  برخوردهای برگزاری  نقد  برای  متخصصان  حضور  با  فرهنگی  های 

های برجسته نقش فرهنگی وسایل ارتباطی فرض  اجتامعی با اشخاص دارای معلولیت در کشور را یکی از جلوه 
 ورزند. ها در جامعه تأکید می د، بر آموزش فرهنگ مراقبت از کودکان دارای معلولیت از طریق رسانه کنن می 

ها، گفته  گذاری به افراد معلول توسط رسانه ها، آموزش و ترویج حرمت مقوله دیگر در عرصه نقش آموزشی رسانه 
ن به اشخاص دارای معلولیت و پدیده  اند که در جامعه امروز افغانستا کنندگان به این نظر شده است. مشارکت 

های کودک در راستای رضورت  دهی »برنامه نگاران باید به شکل شود و روزنامه معلولیت با نگاه حقارت دیده می 
های مطبوعاتی در مورد  گزاری به اشخاص دارای معلولیت« در جامعه همت گذارند و با نگارش تحلیل حرمت 
گیری شخصیت کودکان، مسئولیت  ی با معلولیت و تأثیرات سوء آن در شکل های برخورد نامطلوب اجتامع شیوه 

ای اشخاص دارای  شان را ادا کنند. به نظر پاسخگویان، مقوله دارای اهمیت دیگر تقویت سواد رسانه فرهنگی 
د  های جمعی باید در پخش اخبار و محتواهای فرهنگی برای ناشنوایان مبادرت ورزن معلولیت است؛ یعنی رسانه 

ترین تحوالت در عرصه زندگی و پیرشفت اشخاص دارای معلولیت، آنان را از  و با نرش اطالعات در مورد تازه 
 شان در جهان امروزی باخرب کند. وضعیت و جایگاه 

 ها از حقوق اشخاص دارای معلولیت است. دهی رسانه موضوع دارای اهمیت دیگر در این پژوهش، آگاهی 
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ره به اهمیت نرش و پخش اطالعات علمی و تحقیقی در مورد وضعیت اشخاص  شوندگان ضمن اشا مصاحبه 
رسانی در مورد جایگاه حقوق اشخاص دارای معلولیت در قوانین ملی دارای معلولیت در کشور، به رضورت اطالع 

های صنفی  ها و اهداف نهاد ها، نگرانی ها به خواست کنند. نتایج تحقیق، توجه رسانه املللی نیز اشاره می و بین 
سازی  کنند که زمینه داند. پاسخگویان اشاره می اشخاص دارای معلولیت در کشور را یکی از مباحث عمده می 

های مثبت اشخاص  های اجتامعی و فرهنگی و انعکاس نقش برای حضور اشخاص دارای معلولیت در برنامه 
ظرفیت  از  جامعه  در  معلولیت  دیده دارای  رسانه های  دانسته  بانی  و  می ها  گرد  میزهای  اختصاص  شود. 

بررسی  گفت  و  نقد  و  معلولیت  دارای  اشخاص  اجتامعی  و  انسانی  ارزش  و  جایگاه  مورد  در  ویژه  وگوهای 
های  توزیع نابرابر فرصت   که این های کشور، ضمن  پذیر در روزنامه گرایانه درباره این قرش آسیب های عوام دیدگاه 

ها نیز  کشد، بر نقش نظارتی رسانه ص دارای معلولیت را به چالش می آموزشی، اقتصادی و اجتامعی برای اشخا 
 گذارد. صحه می 

های پنهان در وجود اشخاص دارای معلولیت مبتکر  استعدادها و ظرفیت   که این شوندگان، برای  به باور مصاحبه 
ها و دستاوردهای  قیت های ویژه رادیویی و مطبوعاتی صورت گیرد، از خال بازمنایی شود، باید با آنان مصاحبه 

نهایت رسانه فردی و اجتامعی آن  بررسی جایگاه واقعی اشخاص دارای  ها گزارش تهیه شود و در  به  باید  ها 
ها در حامیت از ها، برنامه نرشاتی رسانه شونده معلولیت در ساختار جامعه امروز افغانستان بپردازد. مصاحبه 

ای در حامیت از اند که اسرتاتیژی درون رسانه دانند و به این باور اشخاص دارای معلولیت را ضعیف و ناکارا می 
اشخاص دارای معلولیت باید تغییر کند و با رویکردهای مسئوالنه و جدید شکل بگیرد؛ تا مسئله معلولیت به  

 ل شود. بد ها  عنرص اصلی اسرتاتیژی خربی و اطالعی رسانه 
ها و اقوام، از مباحث عمده دیگر در این پژوهش است.  ز خانواده تأثیر منفی جداسازی اشخاص دارای معلولیت ا 

های  بر کمپاین بازتوانی اشخاص دارای معلولیت فعالیت   که این ها در کنار  اند که رسانه پاسخگویان به این عقیده 
ای ناپسند  ها و ساختاره دهند، بر فرهنگ مدارا با اشخاص دارای معلولیت تأکید ورزند و سنت راهربدی انجام می 

 خانوادگی را به چالش کشند؛ تا امیدواری به زندگی در میان اشخاص دارای معلولیت افزایش یابد.  
می یافته  دیگر  اساسی  مؤلفه  از  را،  در جامعه  معلولیت  موضوع  گفتامنی ساخنت  پژوهش  باور  های  به  داند. 

ها درباره این نشده است و نگاه رسانه  ل بد پاسخگویان هنوز مسئله معلولیت به گفتامن واقعی و اصلی جامعه 
کنندگان این پژوهش، با اشاره به این مسئله، از بازتاب  عمق است. مشارکت پا افتاده، سطحی و کم   موضوع پیش 

پدیده معلولیت و جایگاه اجتامعی آنان در جامعه امروز و بررسی مشکالت اجتامعی اشخاص دارای معلولیت  
شوندگان، یکی از ابعاد بسیار مهم  به باور مصاحبه   زنند. رهای ادارات سخن می در شهرها، ساختامن و ساختا 

ای در حامیت از اشخاص دارای معلولیت، گفتامنی کردن مسئله معلولیت در ساختار فرهنگی و   فعالیت رسانه 
د مسئله معلولیت را  توانن ها با توجه به موارد زیر می خانوادگی امروز افغانستان است. به باور پاسخگویان، رسانه 

 ل کنند: بد به گفتامن اجتامعی و فرهنگی  
 بازتاب پدیده معلولیت و جایگاه اجتامعی آنان در جامعه امروز؛  -

 ارائه اطالعات در مورد اهمیت مدارا و احرتام به اشخاص دارای معلولیت در جامعه؛  -
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 ت در جامعه؛ های یاری به اشخاص دارای معلولی مصاحبه با کارشناسان در مورد شیوه  -

 گزاری به اشخاص دارای معلولیت جنگی و حامیت از آنان؛ نهادینه کردن فرهنگ ارج  -

 . ولیت به گفتامن فرهنگی و اجتامعی تبدیل مسئله اشخاص دارای معل  -

مصاحبه  سخنان  در  دیگر  توجه  قابل  رسانه محور  نقش  درباره  شوندگان،  مسئول  نهادهای  بر  نظارت  در  ها 
های وزارت شهدا و  ها باید از چگونگی روند کمک ورزند که رسانه شوندگان تأکید می معلولیت است. مصاحبه 

تا چه حد در این پروسه شفافیت وجود دارد، کام    که این اشخاص دارای معلولیت به این افراد نظارت کنند و  
ای در  های رسانه باید در عرصه نظارت در استخدام افراد نیز سهم داشته باشند. به عبارت دیگر، بحث   که این 

های آموزشی  های وزارت شهدا به اشخاص دارای معلولیت، بررسی روند حامیت ها و مساعدت مورد کیفیت کمک 
ها، از موارد مهم دیگر  های شهدا، تحصیالت عالی و... به اشخاص دارای معلولیت و فرزندان آن و فرهنگی وزارت 

 شود.  در این عرصه دانسته می 
از عنارص مهم  نظارتی رسانه   یکی  بر روند ساخت در نقش  نظارت  ساز در شهرها و یا چگونگی پیرشفت  و ها، 
ها باید از رضورت  های شهری در کابل و والیات افغانستان است. به باور پاسخگویان، رسانه شهرسازی و معامری 

های  همواره گزارش های نوین  های شهری و معامری و اهمیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت در ساختار پروژه 
روها، اماکن عمومی و  ها، معابر، پیاده ساز جاده و بخش و انتقادی تهیه کنند و از چگونگی روند ساخت آگاهی 

خصوص اشخاص دارای معلولیت نظارت جدی داشته باشند. به  پیوند آن با نیازهای اقشار مختف اجتامعی به 
های اشخاص دارای  نی کابل و والیات، نیازها و رضورت گفته پاسخگویان، در ساختار معامری و فضای شهرنشی 

های کشور  معلولیت و اقشار دیگر جامعه در نظر گرفته نشده است و الزم است که وزارت شهرسازی و شهرداری 
های تفریحی و  ها از روند ساخت پارک بانی رسانه های آنان، دیده به موضوعات فوق توجه کنند. نظر به دیدگاه 

 است. های افراد معلول در نصب وسایل پارک، نیز دارای اهمیت خاصی  به نیازمندی رضورت توجه  
آسان را برای اشخاص دارای  به باور پاسخگویان، فضاهای شهری باید به نحوی طراحی شود که امکان دسرتسی  

رعایت برخی نکات   نظر از راحتی فراهم آورد و بر رس راه آنان موانعی ایجاد نکند. این تسهیالت رصف معلولیت به 
سطح  اختالف  از  احرتاز  ارتباطات،  سادگی  شامل  معلولیت،  دارای  اشخاص  به  مربوط  ضوابط  و  های فنی 

های عمومی باید به نحوی  کنندگان، پارک غیررضوری، تعبیۀ امکانات و مسیرهای ویژه است. به گفته مشارکت 
قابل  که  شوند  به ساخته  جامعه  اقشار  متام  برای  معیار  خصو استفاده  باشند.  معلولیت  دارای  اشخاص  ص 

بودن محیط اطراف در ارتباط با نیازهای حرکتی و نحوة دستیابی  مطلوبیت یک محل برای فرد معلول، متناسب 
است. به باور آنان، ضوابط مطرح شده موردنیاز  تر به محل موردنظر دارای اهمیت ویژه  تر و رسیع هرچه آسان 

ها،  ها، مساجد، پارکینگ علولیت به فضاهای عمومی دیگری همچون کتابخانه برای استفادۀ اشخاص دارای م 
 ترسی است. ها و… نیز قابل  مکاتب و دانشگاه 
ورزشگاه  ویژۀ ساخت  و کاربردی  تخصصی  تفریحی  کم   های  افراد  و  معلولیت  دارای  و  اشخاص  توان جسمی 

عنوان  های مناسب به ین قرش جامعه در مکان برداری ا حرکتی با رعایت معیارها و ضوابط خاص استفاده و بهره 
کنند توجهی چندانی به موارد  شوندگان تأکید می دستورکار در وزارت شهرسازی و شهرداری مهم است. مصاحبه 
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مسئولیت  از  این  و  است  نگرفته  صورت  رسانه فوق  اجتامعی  مهیا های  در  نظارت جدی  با  که  شدن  هاست 
 های تحقق آن کمک کند. زمینه 
ها در سطوح مختلف به اقشار اجتامعی تأکید شده  های این تحقیق، در مورد نظارت بر روند توزیع فرصت یافته 

املنفعه برای اشخاص دارای  های آموزشی، کاری و خدمات عام ها باید از روند توزیع فرصت است. یعنی رسانه 
د که دولت از منافع اشخاص دارای  های مختلف دولتی نظارت کنند و به این مسئله بپردازن معلولیت در اداره 

مدت و  های کوتاه ها باید بر اسرتاتیژی آنان، رسانه کند. به عقیده صورت قانونی حامیت می معلولیت تا چه حد به 
برگزاری   با  و  کنند  نظارت  معلولیت  دارای  اشخاص  زندگی  پیرشفت  و  تقویت  راستای  در  دولت  درازمدت 

 سوی دولت را با نیازهای اشخاص دارای معلولیت مقایسه کنند.   ها از های خربی، ارائه فرصت گفتامن 
سازی خدمات آموزشی به اشخاص دارای  ها، به نظارت بر روند فراهم مضمون فرعی دیگر نقش نظارتی رسانه 

ها با مقایسه خدمات  ورزند که رسانه شوندگان تأکید می معلولیت از سوی دولت اختصاص یافته است. مصاحبه 
ود با نیازهای فرهنگی و تعلیمی اشخاص دارای معلولیت، بر روند ارائه خدمات آموزشی توسط  آموزشی موج 

های آموزشی که برای اشخاص دارای معلولیت  وزارت معارف به این قرش اجتامعی نظارت کنند و محتوای کتاب 
 ها نقد شوند. شوند، باید در مطبوعات و روزنامه در مکاتب مسلکی تدریس می 

ها در تغییر افکار عامه درباره معلولیت، اختصاص یافته  های تحقیق به نقش اطالعی رسانه م یافته محور چهار 
ها در قبال جامعه است و از این لحاظ جامعه آماری برای تحقق این  از وظایف اصلی رسانه رسانی است. اطالع 

زارش از وضعیت اشخاص دارای  ها و مستندات تلویزیونی«، »گ نقش مهم بر عنارصی چون، »نرش طنزها، فیلم 
رسانی از حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت«، »  معلولیت در اطراف و ساحات دوردست کشور«، » اطالع 

های ویژه مورد ذوق و  رسانی از ابزارهای جدید مورد نیاز اشخاص دارای معلولیت« و »ساخت و نرش برنامه اطالع 
 د. ان نیاز اشخاص دارای معلولیت« تأکید کرده 

دهد که  ها و مستندات تلویزیونی، نشان می ها و نرش طنزها، فیلم های تحقیق در مورد نقش اطالعی رسانه یافته 
ها نقد کنند و از طریق  ها باید ساختارهای موجود اجتامعی را از طریق طنزهای اجتامعی در تلویزیون رسانه 

با اشخاص دارای معلولیت را بازمنایی کنند. به   انتشار مستندهای تلویزیونی، برخوردهای نامطلوب خانوادگی 
ها و مستندهای کوتاه در مورد وضعیت  ها، شاید مؤثرترین شیوه در این عرصه انتشار فیلم شونده باور مصاحبه 

اجتامعی و آموزشی اشخاص دارای معلولیت در نقاط دوردست کشور باشد؛ چرا که تهیه مستند و انتشار آن در  
 کشد. های پنهان و تاریک زندگی اشخاص دارای معلولیت را به تصویر می یه ها، زاو تلویزیون 

های شلوغ  های تلویزیونی در ساعت گویند که بخش اعظم برنامه ها می پاسخگویان این تحقیق با انتقاد از رسانه 
پی  نرش  را  بی شب  و  انتشار مجموعه دهد، در حالی های خارجی شکل می وقفه رسیال هم  های  که در کنار 

تلویزیونی، به موضوعات اجتامعی مانند اشخاص دارای معلولیت نیز باید پرداخته شود. به باور آنان توجه به  
آسیب  اقشار  دیگر  و  معلولیت  دارای  اشخاص  در  زندگی  بلکه  نشود،  در خربها منحرص  فقط  اجتامعی  پذیر 

 های تفریحی نیز گنجانیده شود. برنامه 
 ها گفته شده است. رسانی از حقوق اشخاص دارای معلولیت توسط رسانه اطالع   مقوله مهم دیگر در این عرصه، 
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رسانی کنند  های حقوق برشی در جامعه اطالع ها باید در مورد ارزش دهد که رسانه های پژوهش نشان می یافته 
منظم  صورت فراگیر و  گزاری به حقوق اجتامعی اشخاص دارای معلولیت در جامعه نیز به و به اهمیت حرمت 

دانند و تأکید  ها می های رسانه ها به حقوق برش را از ضعف توجهی رسانه فعالیت کنند. پاسخگویان تحقیق بی 
ها  رسانی از جایگاه اشخاص دارای معلولیت در خانواده ها در این عرصه، اطالع کنند که یکی از وظایف رسانه می 

معلولی  دارای  اشخاص  مورد  در  فامیل  اعضای  مسئولیت  مصاحبه و  است.  و  ت  توجه  اهمیت  بر  شوندگان 
املللی و پوشش خربی موارد ها از جایگاه اشخاص دارای معلولیت در قوانین داخلی و بین رسانی رسانه اطالع 

 کنند. فوق نیز تأکید می 
اشخاص دارای معلولیت از ابزارهای جدید و مورد نیاز آنان   کردن ها، آگاه های نقش اطالعی رسانه یکی از جلوه 

ها باید از تولید ابزارهای  کنندگان، رسانه در جامعه، توسط وسایل ارتباط جمعی گفته شده است. به باور مشارکت 
  رسانی در مورد چگونگی کاربرد جدید کمکی برای اشخاص دارای معلولیت در بازارها خربرسانی کنند و به اطالع 

اطالع  مهم،  موارد  از  بپردازند. یکی  نیز  الکرتونیک  رسانه ابزارهای  اپلیکشن رسانی  مورد  در  در  ها  های جدید 
 حامیت از اشخاص دارای معلولیت در انرتنت گفته شده است. 

های  در تغییر افکار عامه درباره مسئله معلولیت را، »ضعف   ها آخرین محور این تحقیق در عرصه نقش رسانه 
می رسانه  تشکیل  مصاحبه ها«  می دهد.  تأکید  فرعی  مضمون  دو  بر  تجارتی شوندگان  رسانه کنند؛  و  بودن  ها 
ها پذیر. به باور آنان، برخی از رسانه سازمانی وسایل ارتباط جمعی در حامیت از این قرش آسیب های درون ضعف 
مسئ  می ولیت به  توجه  کمرت  اجتامعی  به های  و  می کنند  فکر  شان  مالی  منابعی  به  آن  و طوری  جای  کنند 
 شان خالی نشود. کنند که هیچگاه دسرتخوان ریزی می برنامه 

اند و یا  ها عماًل در معلول کردن مردم سهم داشته که مالکان برخی از این رسانه به عقیده پاسخگویان، در حالی 
ها تن را به کام معلولیت فرو برده است، نرش  اند که ده ها رشیک جنایت هایی بوده مالکان رسانه هم شامری از   

هایی که در حامیت از اشخاص دارای معلولیت شکل گیرند، برای آنان چندن جذابیتی ندارد. از سوی  برنامه 
رسانه  مالی  »حامیت  معلولیت  دارای  اشخاص  از  حامیت  عرصه  در  تاهنوز  ناگزیر    ای« دیگر،  و  ندارد  وجود 

 مطبوعات در این حوزه کمرت قلم زده است.  
دهد  های پژوهش نشان می گردد. یافته می سازمانی بر های درون ها در این عرصه، به چالش دومین ضعف رسانه 
برنامه  نداشنت  در  که  معلولیت  دارای  اشخاص  نبود  معلولیت،  دارای  اشخاص  از  حامیت  در  آموزشی  های 

های  ها از جمله ضعف ها و فردی پنداشنت معلولیت در اذهان برخی از مالکان رسانه ساالنه رسانه اسرتاتیژی  
اند که برخی از مطبوعات هنوز  شوندگان به این باور شود. در نهایت مصاحبه اساسی در این حوزه دانسته می 

از وقوع تأکید دارد و  به گفته  هم براساس رویکردهای کهنه فعالیت دارند؛ رویکردی که بر بازتاب رویداد بعد  
 آنان، در باب پرداخنت به مسئله معلولیت همین رویکرد مصداق داشته است.  
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 بندی بحث و جمع 
شود که به ایجاد محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش  های ناشی از اختالل و ناتوانی گفته می معلولیت به آسیب 

با    اش شواد که فرد دارای معلولیت در زندگی فردی و اجتامعی شود و سبب می طبیعی فرد در زندگی منجر می 
های کالن مواجه شود؛ مشکالتی که باعث تزلزل در ارتباط، تصمیم، عملکرد و یاهم فعالیت اجتامعی  چالش 

 افراد ایجاد کند. 
هایی وجود آمار دقیقی از موجودیت اشخاص دارای معلولیت در رسارس جهان وجود ندارد، اما گزارش   که این با  

اجتامعی،    تفاوت کنند؛ کسانی که در اثر عوامل م میلیون معلول در افغانستان زندگی می   کم یک دارد که دست 
هدا و اشخاص دارای معلولیت  اند. اگرچه وزارت کار، امور اجتامعی، ش خانوادگی و یا هم جنگی معلول شده 

هایی در راستای تقویت سیستم معیشتی اشخاص دارای معلولیت روی دست دارند، اما هنوز این قرش  برنامه 
های حقوق برشی در  اند. عدم تحقق ارزش های کالن در زندگی مواجه ها و چالش ها و رنج اجتامعی با نگرانی 

اص دارای معلولیت از حقوق افراد دارای معلولیت، حاکمیت  جامعه و نبود یا ضعف در آگاهی جامعه و اشخ 
گذاری  ساختارهای سنتی و فرسوده اجتامعی و رفتارهای نامطلوب جامعه با اشخاص دارای معلولیت، فاصله 

های اساسی در زندگی  پنداشنت معلولیت از چالش   ها و در نهایت رشم میان اشخاص دارای معلولیت و خانواده 
 شود. علولیت افغانستان دانسته می اشخاص دارای م 

های متفاوتی  توانند نقش همه ساختارها و کارگزاران مختلف فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی و سیاسی می با این 
عنوان حاکمیت کل و  مورد حامیت مادی و معنوی از زندگی اشخاص دارای معلولیت بازی کنند. دولت به   در 

 در این عرصه دارند.    شان نقش و مسئولیتی ویژه نوبه به   نهادهای ریز و درشت دولتی و خصوصی، 
به نقش فرهنگی و آموزشی که رسانه  توجه  با  ها در تغییر، تنویر و  اما در این پژوهش، تالش شده است که 

بر نقش سازمان  افکار عمومی دارند،  افکار عامه در مورد  دهی  تغییر  ارتباط جمعی در  های گوناگون وسایل 
نگاران پرداخته شود. پرسش اصلی این  ویت اشخاص دارای معلولیت از منظر دانشگاهیان و روزنامه حامیت و تق 

توانند درباره حامیت از افراد دارای معلولیت نقش بازی کنند. پژوهشگر برای  نگاران چگونه می بود که روزنامه 
شکل تفصیلی  نگاران کشور را به امه های استادان دانشگاه، دانشجویان و روزن پاسخگویی به این پرسش، دیدگاه 

های پژوهش در  آوری و تحلیل کرد. یافته ها جمع پذیری رسانه در چهارچوب نظریه یادگیری اجتامعی یا جامعه 
ها در حامیت از اشخاص دارای  قالب شبکه مضامین ناشی از روش تحلیل مضمون بر پنج نقش اساسی رسانه 

های آموزشی، اطالعی، فرهنگی، نظارتی و  ی این تحقیق، بر نقش معلولیت صحه گذاشت. یعنی جامعه آمار 
های اساسی وسایل ارتباط  ها در حامیت از اشخاص دارای معلولیت تأکید و در نهایت بر ضعف حامیتی رسانه 

 جمعی برای تحقق این منظور نیز اشاره کردند.  
ای را ایفا کنند باید »فرهنگ  وزشی موفقانه وسایل ارتباطی نقش آم   که این های پژوهش نشان داد که برای  یافته 

چنین آنان  گذاری به اشخاص دارای معلولیت« را آموزش دهند. هم یاری با کودکان دارای معلولیت« و »حرمت 
های منفی جامعه درباره اشخاص  ای اشخاص دارای معلولیت تقویت یابد و بینش تأکید کردند که سواد رسانه 
 تغییر یابد.   دارای معلولیت توسط جامعه 
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برخوردهای  های تحقیق نشان داد که رسانه یافته  با اشخاص دارای معلولیت و  تبعیض  باید علیه فرهنگ  ها 
منظور ترویج کمپاین بازتوانی  مند انجام دهند و به نامطلوب جامعه با این قرش اجتامعی، مبارزه فرهنگی و هدف 

اجتامعی در میان جامعه تأکید کنند. این پژوهش نشان  گیری امید  آنان، بر فرهنگ پسندیده اجتامعی و شکل 
توان از اشخاص دارای معلولیت حامیت کرد که استعدادهای درخشان و نهفته اشخاص دارای  داد که زمانی می 

معلولیت مبتکر از طریق مصاحبه با آنان برجسته شود و اهمیت انسانی حامیت از معلولیت به گفتامن اجتامعی 
چنین ترصیح کرد که مطبوعات چاپی و برصی کشور باید ازروند کارکردها،  های تحقیق هم ته ل شود. یاف بد 

گونه جدی نظارت داشته  های اقتصادی و اجتامعی وزارت شهدا و اشخاص دارای معلولیت به ها و برنامه کمک 
دارای معلولیت آشکار    های آموزشی، اشتغال و درآمد به اشخاص بانی از روند توزیع فرصت باشند؛ تا حقیقت دیده 

 شود. 
رود، نهادینه نشده  گونه که انتظار می های حقوق برشی در جامعه آن این تحقیق نشان داد که هنوز هم ارزش 

کنند و با    رسانی ها مسئولیت اجتامعی دارند که از حقوق انسانی اشخاص دارای معلولیت اطالع است. رسانه 
پارچه  و  طنزها  فرهنگ نرش  کمدی،  و  ها های  جدید  ابزارهای  از  و  کرده  نقد  را  جامعه  نامطلوب  و  سنتی  ی 

های پژوهش  دهی کنند. یافته آورد، اطالع وجود می   تکنولوژیک که برای اشخاص دارای معلولیت سهولت به 
اند؛ چرا که مطبوعات  های کشور در عرصه حامیت از اشخاص دارای معلولیت ضعیف بوده نشان داد که رسانه 

»فن  هیچ تجارتی  رسانه گاهی منی گیر«  به جای  را  تواند  اطالعاتی  البد  و  کنند  فعالیت  های خدمت عمومی 
های  ها و پالن رساند که اسرتاتیژی شود. این سخن می کنند که به نفع منابع مالی آنان متام می بازمنایی می 
 های کشور باشد. ای رسانه های کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد و موضوع معلولیت جز آجند نرشاتی رسانه 

 گیرینتیجه 
رسانه  که  است  یافته  دست  نتیجه  این  به  تحقیق  انجام  از  پس  انتشار  پژوهشگر  تداوم  کنار  در  کشور  های 

ها در آموزش حقوق رو که جایگاه رسانه محتواهای موجود، به پنج عنرص مشخص توجه جدی کنند. یعنی ازآن 
بدیل  ، نقد ساختارهای اجتامعی و نظارت بر کارکردهای دولت، بی برش، ترویج حقوق اشخاص دارای معلولیت 
های تاریک و پنهان  ها و گوشه ها، نگرانی رسانی از زندگی، چالش و ممتاز است؛ مطبوعات باید به منظور اطالع 

فیلم  معلولیت،  دارای  اشخاص  گزارش زندگی  کوتاه،  توسعه های  خربهای  تولیدی،  طنزهای  های  بخش، 
 ی و مستند تهیه و پخش کنند. ژورنالیست 

نتیجه دست یافته است که توجه کارورزان رسانه هم  نظریه یادگیری اجتامعی  چنین پژوهشگر به این  ای به 
است. نظریه یادگیری اجتامعی  منظور تحقق این هدف دارای اهمیت خاصی  حیث راهگشای تئوریک به به 

دهد؛ مرحله نخستین، خانواده، شهر و اقوام  دو مرحله رخ می   پذیری در آلربت باندورا بیانگر این است که جامعه 
بزرگ افراد در زندگی پنداشته می به  های فراتر در زندگی  شود، اما با گذاشنت قدم عنوان الگوهای واقعی و 

عنوان  های جمعی به جاست که سخن از رسانه این یابد.  اجتامعی، الگوهای فردی و اجتامعی نیز تغییر می 
 شود. کننده الگوهای متنوع زیستی و اجتامعی مطرح می ی بازمنای 
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رسانی درباره های کلیدی در آموزش، ترویج، نظارت و اطالع های جمعی نقش دهد که رسانه این نظریه نشان می 
افراد دارای معلولیت در جامعه دارند. رسانه  از حقوق  الگوهای متنوع فرهنگی و  حامیت  ارائه  با  های کشور 

گزاری به آنان را فراهم  فرهنگ حامیت از اشخاص دارای معلولیت در جامعه را تقویت و زمینه حرمت اجتامعی،  
 کنند و ساختارهای نابرابر اجتامعی را محو کنند. می 

های ها و برنامه منظور تحقق طرح ها از کارکردهای وزارت شهرسازی به همه، توجه به نقش نظارتی رسانه با این 
نظرداشت  های عمومی با در ها و دیگر مکان ها، دانشگاه ها، ادارات، پارک ها، جاده از آپارمتان س و شهری و ساخت 

است. پژوهشگر به این  ویژه اشخاص دارای معلولیت دارای اهمیت خاصی دسرتسی آسان همه شهروندان، به 
ر میان اشخاص دارای معلولیت  توانند امید اجتامعی را د می   که این ها در کنار  نتیجه دست یافته است که رسانه 
انجام مصاحبه  با  کنند،  از  تقویت  تا  کنند؛  برجسته  را  معلولیت خالق  اشخاص دارای  تشویقی، حضور  های 

های منفی جامعه درباره اشخاص دارای معلولیت زدوده شود و از سوی دیگر، این قرش اجتامعی طرف بینش یک 
های کشور به مسئولیت اجتامعی  رسیم که رسانه می ها  ف هد ن  حال، زمانی به ای به خودباوری برسند. با این 

 واقعاً توجه کنند. 

 پیشنهادها: 
ها  یک رسانه آمده از تحقیق، پژوهشگر موارد زیر را به نهادهای اکادمیک، مسئوالن درجه دست با توجه به نتایج به 

 کند. های کشور پیشنهاد می و ژورنالیست 

ها  شود که در مورد جایگاه اشخاص دارای معلولیت کشور در طرح به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می  -
های کشور تحقیقات علمی انجام دهند، تا این  های راهربدی وزارت شهرسازی و شهرداری و برنامه 

 رنگ شود. رنگ اشخاص دارای معلولیت به مرور زمان پر و حضور کم خالیگاه پر  

ر بازنگری نصاب آموزشی )کریکومل(، به موضوع  وزارت تحصیالت عالی و نهادهای علمی کشور د  -
های نگاری سالمت و اهمیت توجه به ژورنالیزم خدمت عمومی بپردازند و آن را بخشی از برنامه روزنامه 

 های ژورنالیزم کنند. درسی دانشکده 

م و  های آموزشی به تقویت فرهنگ مدارا، احرتا منظور گسرتش برنامه ها به مسئوالن و کارورزان رسانه  -
 کنند.  گزاری به حقوق برش، همت  ارزش 

شود که در کنار توجه به خربهای پوششی مربوط به اشخاص دارای  به خربنگاران کشور پیشنهاد می  -
گزارش  تهیه  به  خواست معلولیت،  و  معلولیت  دارای  اشخاص  وضعیت  از  تولیدی  آنان های  های 

 صورت متواتر بپردازند. به 

 
 : فهرست منابع 

 الف( منابع فارسی  
آموزان دخرت پایه  های مذهبی در دینداری دانش (، یادگیری پنهان: تأثیر کارتون ۱3۹4) اسدیان، سیروس و مرضیه مقدم  .۱

 . 3ششم ابتدایی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، شامره  
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های دارای فرزندان  لیت، در خانواده شده معلو (، بررسی توزع عوامل شناخته ۱3۹3) جوادیان، سید رضا و حسن زارعی  .2
 ، بهار. 7، شامره  4معلول جسمی و ذهنی شهرستان خیمنی شهر، مجله مطالعات ناتوانی، دوره  

نامه تربیت  ها بر تربیت و رشد کودکان و نوجوانان، پژوهش (، بررسی تأثیر رسانه ۱3۹۱) سعید، زهره و محسن فراهانی  .3
 . 2تبلیغی، شامره  

(، تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای  ۱3۹0) و دیگران   عابدی جعفری، حسن  .4
 . ۱3۹0شامره دوم، پاییز و زمستان    های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهربدی، سال پنجم، موجود در داده 

 (، افکار عامه و نخبه، کابل: انتشارات عازم. ۱3۹0) احمد فانوس، میر عزیز  .5

ها در خصوص معلولیت در  (، بررسی نظرات اشخاص دارای معلولیت و خانواده آن ۱3۹0) برقی، رضا و دیگران قاسمی   .6
 ، تابستان.  2، شامره  5شهرهای قزوین و کرج، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره  

 (. 2دا و اشخاص دارای معلولیت، فصل اول، ماده  قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، )...........(، وزارت شه  .7

و همکاران  .8 فاطمه  اولویت  ۱3۹4) معدنیان،  یا  (،  تأخیر  بر  بانک  بندی عوامل مؤثر  اعطایی  نکردن تسهیالت  بازپرداخت 
 ، پاییز. 3، شامره  2۹کشاورزی به کشاورزان، نرشیه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد  

 ر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز جاللی. (، درآمدی ب ۱382) کوئیل، دنیس مک  .۹
 های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری. های رایج و دیگاه های رسانه، اندیشه (، نظریه ۱38۹) زاده، سید محمد مهدی  .۱0

(، افکار عمومی؛ پیشینه و تعریف، ترجمه فریبا اسکندری آریا، فصلنامه رسانه، سال هشتم،  ۱376) ویسون، فیلیپس دی  .۱۱
 ره دوم. شام 

 ب( منابع انگلیسی  
12. Copenhagen Declaration on Social Development, World Summit for Social Development, UN 

Documents, 14 March 1995, A/CONF.166/9 , available online at:  http://www.un  documents  .net/cope-

dec.htm 

  

http://www.un/
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د نړیوالو معیارونو له پلوه په کورين چوکاټ کې د معلولیت لرونکو وګړو  
 حقونه 

 نیا، معصومه منفرد مسقاين ي : محیا صفار االن لیکو 
 عابد ضمیر  ژباړونکی: محمد 

 :لنډیز 
معلولو وګړو ته هم  کې  څخه دی، چې په )حق محور( نظریې    حقونو   ي د کورنۍ درلودو حق د انسان یو له بنسټ 

ژوند او د اوالد راوړلو حقونه    ی په نظر کې نیول شوی دی. غه حق داسې مفهوم دی، چې پکې د واده، کورن 
ته په پاملرنې رسه، د دغې حق په رسمي    رشايطو معلولیت لرونکو د ځانګړو جسمي، رواين او روحي    شامل دي. د 

وګړو لپاره د    و پوښتنه دا ده، چې د معلول   ي مه او بنسټ توګه پېژندل او تضمین کول د اهمیت وړ دي. یوه مه 
وګړو د کورين    و کورنۍ حق په کومو نړیوالو اسنادو کې په رسمي توګه پېژندل شوی او کومې ستونزې د معلول 

لسګونو اسنادو    او د   طریقه تحلیل  - حق د عمل کولو په مخ کې شته؟ په دغه مقاله کې په توصیفي    ه ژوند او دغ 
نظریو او په نړیوالو    ي رسه څرګندیږي، چې د غه حق په یو شمیر نړیوالو سندونو لکه پریکړه لیکونو، تفسیر په پلټلو  

کولو مکلف شوي دي؛ اما معلول وګړي د دولت    عمل حوالو کې په رسمي توګه پېژندل شوی او دولتونه یې په 
حقونو څخه نه برخمن کېدل، معلول وګړي څخه د مناسب مالتړ نه ترالسه کول او د خپلو رسمي پېژندل شویو  

د یو شمیر ستونزو، لکه: غریبي او شخړې، په ټولنیزو اړیکو کې محدویت، د جنيس اړیکو او د اوالد د راوړلو څخه  
 بې برخې پاتې کېدل او تاوتریخوايل، رسه مخامخ دي. 

 ونکې ښځې، جنيس روغتیا. نړیوال اسناد، معلولیت لرونکي وګړي، د کورنۍ حق، معلولیت لر   کلمې:   ي کلید 
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 رسیزه 
، چې د بېالبیلو دلیلونو پربنسټ ځواکمن  ی زیامننو وګړو او ډلو مالتړ د   و د نړیوالو برشي سندونو یوه موخه د هغ 

زیامننې   ۱2نه مراعاتولو رسه قرباين شوي دي. په ټولیزه توګه په نړیوالو سندونو کې  له برش حقونو  دي او د ه ن 
د واده او د    ( ۱25:  ۱3۹3نیا،  ي )ر.ک: صفار  . معلول وګړي هم په دغو ډلو کې راځي   دي، چې   پام وړ   ډلې د 

حقونو څخه دی، چې د نړیوالو اسنادو د منلو وړ ګرځیدلی دی. که څه   ي کورنۍ جوړلو حق د برش یو له بنسټ 
دولتي  دې حق څخه بې برخې پاتې دي. که چېرې  له هم ټول وګړي د واده کولو حق لري، اما معلول وګړي 

چارواکي د دغې بې برخې پاتې کېدو مخنیوی ونه کړي، د معلول سړي د کورنۍ غړي، د روغتیایي مرکزونو  
دې مخه نیيس چې معلول وګړي   هغه ځای کار کوونکي چې معلول وګړي پکې ساتل کېږي، د   مسؤلین او د 

نيش کوالی د واده کولو    په دې نظر دغه حق نه ورکول کېږي، چې معلول وګړي دوی ته  دغې حق ته ورسیږي.  
چې ولې باید د اوالدونو څښنت نيش؛ ځکه چې امکان    ، او دا غاړه واخل او ګامن کېږي چې زیان به وویني   ر بار پ 

  ړي. ک سمه توګه ساتنه و په ته ولیږدیدل ش؛ یا ونيش کوالی د خپلو اوالدونو    لري، خپل معلولیت یې اوالدونو 
له لوري د زیامننو کړنالرو د نیولو سبب وګرځي، چې د هغو له ډلې   دغه ډول فکرونه کوالی ش چې د دولت 
  ۍ کورن   دې څرګندونو رسه، په رسمي توګه د معلولو وګړو، د واده او د ه  پ  څخه د معلولیت لرونکو وګړو شنډول دي. 

شتون کې،  پېژندنې اهمیت معلومیږي. د څېړنو پایلې داښیي چې د یو شمیر شته کړنالرو په  د  حق  د  د جوړلو  
برشي حقونو په توګه په بعضو شته نړیوالو    ي له واده څخه د معلولو وګړو بې برخې پاتې کېدل، دغه حق د بنسټ 

نو وروسته د معلولو وګړو، د کورنۍ جوړلو او اوالدونو راوړلو حق په رسمي توګه    اسنادونو کې ذکر شوی دی. 
پل راتلونکي ژوند څخه په ګټه اخیستلو د هغوی رسه  پېژندلو رسه، هغه خنډونه او ستونزې، چې دغه وګړي د خ 

عمل کیدو په الره کې یې    مخامخ دي، څېړل کېږي؛ ځکه چې د یو حق له څرګندید وروسته، امکان لري د 
. لومړی دلته هغه شته نړیوال اسنادونه،  خپل حیايت حق څخه برخمن نيش   ش چې د سبب دې    خنډونه د 

  ورنۍ جوړلو حق تضمین کوي او وروسته هغه شته خنډونه او ستونزې چې د چې د معلولو وګړو د واده او د ک 
، څېړل  دي   معلولو وګړو د کورين ژوند په برخه کې او د شته خنډونو د لرې کولو لپاره د دولتونو څرګندې دندې 

 کېږي. 
 پېژندل   حاتو د اصطال 
 معلولیت 

، چې د ژوند په ځینو یا  ده  په روان کې ستونزه له اصطالحي نظره، معلولیت په زیږون کې منیګړتیا او په بدن یا 
کې    و ( او په شته نړیوالو سندون 27:  ۱3۹8)نبايت،    المل ش   ۍ ناتوان   ټولو برخو کې د چارو په تررسه کولو کې د 

 ر تعریفونه راغل دي. ې هم د معلولو وګړو یو شم 
دی: »معلول شخص، هغه    د معلولو وګړو د حقونو د اعالمیې لومړۍ مادې، معلول شخص داسې تعریف کړی 

پېښه شوې   مګړتیا ي ن  له موره همداسې زېږېدلی وي يا وروسته ورته کومه شخص دی چې په پوره یا نیمه توګه، 
او یا ټولنیز ژوند اړتیاوې پوره    ي یو شخيص عاد   چې د   و نه توانيږي دې  ه  پیاوړتیاوو کې پ   ي په بدين یا ذهن   او   ، وي 

نو د هوکړه لیک په لومړۍ ماده کې، معلول شخص داسې تعریف شوی  کړي«. همدارنګه د معلولو وګړو د حقو 
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فزیکي، ذهني یا رواين نیمګړتیاوې    ې وګړو ته ویل کېږي چې اوږد مهال   و دی. »په اصطالح کې، معلول وګړي هغ 
ګډون په   ناک هغوی پوره او اغېز  ولري، چې د بېالبېلو خنډونو رسه په مخامخ کېدو، امکان لري، په ټولنه کې د 

رابرو رشایطو کې د نورو په وړاندې ودریږي«. د روغتیا دنړیوال سازمان له نظره د معلولیت په پراخه مفهوم کې؛  ب 
ګډون محدودیتونه شامل دي، چې د بدن په جوړښت او کړنه کې د ګډوډیو   )ګډودۍ(، د فعالیت او  اختالالت 

  ي نقش لوبولو د مخنیو   کار کولو او   کې د شخص د و  پړاوون د ژوند په بېالبېلو    او او نیمګړتیاوو څخه رامنځته کېږي،  
شل کېږي چې هر یو یې د معلولیت یو اړخ دی او عبارت دي له:  ې نځه ډوله و ي . په عمومي توګه په پ 1المل کېږي 

.په څرګندونو  6، رواين معلولیت 5ذهني معلولیت ،  4، د لیدلو معلولیت 3، د اوریدلو معلولیت 2حرکتي ګډودۍ   - بدين 
همدې  ، چې معلول شخص هغه چا ته ویل کېږي چې د ی د   عبارتونو کې د توپیرونو رسه رسه ګډ مفهوم دا او  

محدودیتونو رسه مخامخ شوی وي، د نورو وګړو    له خپلو چارو او او فعالیتونو په تررسه کولو کې    د   له امله ګډوډیو  
يص یا ټولنیز ژوند اړتیاوې نيش پوره  نه لري او په طبیعي توګه د خپل شخ   کې قرار و   و رسه په یو ډول رشایط 

 کوالی. 
 کورنۍ 

غړيو او خاندان په معنا ده او د )کور غړي( کلمې معنا، مجموعه د نفرو چې   له لغوي پلوه، د کورنۍ کلمه د کور د 
د اصطالحي پلوه، په    ( 6۱3  : ۱386)معین،    . په یوه کور کې ژوند کوي؛ چې پکې مور، پالر او اوالدونه راځي 

نړی  ت شته  ته صالحیت ورکړل شوی دی، چې د خپلې  ع والو سندونو کې، کورنۍ معلوم  او دولتونو  نلري  ریف 
دې تعریفولو کې خپلواک  ه  رسه کورنۍ تعریف کړي، اما دولتونه هم پ   طو په نظر کې نیولو اي فرهنګي ټولنې د رش 

نګې  ي یوځایوالی، د غړو ترمنځ ټ   )ګډ ژوند، اقتصادي ايط  دي او باید د کورنۍ ټول ډولونه او په هغه کې شته رش ه  ن 
او منظمې اړیکې( په نظر کې ونیيس، چې باید د نړیوالو برشي حقونو د معیارونو رسه په ټکر کې نه وي. نو نشو  
کوالی د نړیوالو اسنادو په اساس د کورنۍ د تعریف څخه یو تعریف ولرو، ځکه دغه مفهوم به په هره ټولنه او  

تعریف  داسې چې  منه ده اساس مختلف وي. دا ستونز  ر ګي او ټولنیزو بسرتونو پ کې، د هغه ځای د فرهن  هیواد 
و لخوا منل شوي وي. اما دولتونه باید د کورنۍ د مفهوم څخه خپل تعریفونه  ن هیوادونو او ټول   و ، چې د ټول ش 

پېژندل شویو حقونو مالتړ  وړاندې کړي، تر څو په نړیواله کچه د کورنۍ او د کورنۍ د غړیو لپاره په رسمي توګه د  
 وکړي. 

 

1
. www.who.int/topics/disabilities/en/.2017/3/25 

2. mobility impairment 

3. hearing loss 

4. vision loss 

5. mental disability 

6. psychological disorders 
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 نړیوالو اسنادو ته کتنه 
او د شلمې پېړۍ لومړیو ته ورګرځي. معلولو   وروستيو پېړۍ  ې نولسم  معلولو وګړو د مالتړ د خوځښتونو پیل د  د 

  وررسه   اعالمیه کې وګورو، چې د   1م( ۱۹24وګړو ته د نړیوالې پاملرنې مخینه کوالی شو د ماشومانو د حقونو په ) 
د   2م کال کې د ملګرو ملتونو د منشور ۱۹45ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو مالتړ رامنځته شو. وروسته په  د 

، چې په برشي حقونو او خپلواکیو کې ورته اشاره  بنسټ   ر د رعایتولو د اصل پ   د مخنيوي او د تبعیض    برابرۍ 
منشور څخه وروسته، معلول    له رو ملتونو  شوې ده، معلولیت لرونکي وګړي هم پکې یادیږي. په ټولیزه توګه د ملګ 

، د  3لکه: د برش حقونو نړیواله اعالمیه  په ځانګړې توګه په نظر کې نه دي نيويل؛  وګړي یو شمیر نړیوالو اسنادو 
او پرته د »معلولیت لرونکي   5، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون 4مدين او سیاس حقونو تړون 

.  ی د   ی مساوات تأیید کړ د دوی  په انساين کرامت، حقونو او د تبعیض په نشتون کې    يې   څخه عبارت    له وګړي«  
کړه  و په ځانګړې توګه لومړنی نړیوال سند چې معلولیت لرونکي وګړي په نظر کې نیيس، د ماشومانو د حقونو ه 

المیه تصویب شوه.  نړیواله اع   7م کال کې، »د ماشومانو د ودې، پایښت او مالتړ« ۱۹۹0دی. وروسته په  6 لیک 
نړۍ د ودې او پرمختګ یوه ستونزه بويل، چې د غفلت، زور زیايت په اړخ کې    چې ذکر شوې اعالمیه، معلولیت د 

د اخته وګړو د    وايل ه ست و م کال کې په ذهني ور ۱۹7۱معلولیت لرونکي وګړي زیاتې ستونزې او ربړې ګايل. په  
و کې د معلولیت لرونکو وګړو د مالتړ په برخه کې مهم ګام ګنل  ، په نړیوالو سندون 2دل ې د اعالمیې تصویب   حقونو 

هغوی د مالتړ په برخه کې حقونه په    کېږي، چې په زیاته کچه د دغو وګړو د ژوند رشایطو ته پاملرنه کوي او د 
  2»معلوالنو د حقونو«  م کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې، د ۱۹75رسمي توګه پېژين. ورسته له هغې، په 

عالمیه تصویب کړه، چې د تصویبولو موخه یې، د معلولو وګړو د رواين او بدين کمزورتیاوو مخنیوی، د بېالبېلو  ا 

 

1-Declaration on the Rights of Child, United Nations, General Assembly, 26 September 1924. 

2- Charter of United Nations, United Nations Conference on International Organization, 26 June 1945. 

3- Universal Declaration of Human Rights, United Nations, General Assembly, 10 December 1948. 

4- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. 

5- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 

6- Convention on the Rights of the Child, United Nations, General Assembly, 20 November 1989. 

7- World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children, 20 September 1990. 

2- Declaration on the Rights of Mentally Retarded Person, United Nations, General Assembly, 20 December 1971. 

2- Declaration on the Rights of Disabled Persons, United Nations, General Assembly, 9 December 1975. 

3- World Program of Action Concerning Disabled Parsons, 1982. 

4- Principle for the Protection with Mental illness and for the Improvement of Mental Health Cared, 17 December 1991. 

5- Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (20 December 1993. 

6- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD  and CRPD Optional Protocol were adopted during the 61st sessionـ 

of the United Nation General Assembly (13 December 2006). 

7- (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No.1: Article 12: Equal recognition before the law (19 

May 2014) ؛ Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No.7: Article 4.3 and 33.3: Participation with 

persons with disabilities in the implementation and monitoring of the convention (21 September 2018)). 
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ګډون    د   د هغوی   په ټولنيز ژوند کې   فعالیتونو د تررسه کولو لپاره د هغوی د پیاوړتیاوو په وده کې مرسته کول، او 
 . زياتوالی دي 

  پروګرام نړیوال    3)عمل(«   م کال کې د»معلولیت لرونکو وګړو په اړه اقدام ۱۹82  دملګرو ملتونو عمومي غونډې په 
موخه په ټولو هیوادونو کې د معلولیت لرونکو وګړو پوره ګډون او په پرمختګ او   ه پروګرام دغ  تصویب کړ. چې د 
  ۱۹۹2ر  څخه ت   ۱۹83. ورپسې، عمومي غونډې د  دي هغوی برابروالی   نورو وګړو رسه د   له   فرهنګي ژوند کې 

زه کې د  ي لس   ې په د   چې   وغوښتل   يې غړیو هیوادونو  له  ه او  ل زه ونومو ي د معلولیت لرونکو وګړو په لس   موده   کاله 
توګه د معلولیت لرونکو وګړو په منظور قدمونه    پروګرامونو نړیوالو   او په ځانګړې  په    پورته د عمل کولو  کړي. 
د لوړوايل او د ذهني ناروغیو درلودونکو وګړو د  »د ذهن د روغتیا د ساتنې    م کال کې عمومي غونډې ۱۹۹۱

د   څخه ناوړه ګټه اخیستنه او  لکه  دفزیکي محدودیتونو   ، چې د رواج شویو ځورونو، ل تصویب کړ  4مالتړ اصول« 
وړاندې، د معلولیت لرونکو وګړو د مالتړ په خاطر یو شمیر معیارونه او پرسیجرونه په ځان    ر نورو ځورونکو رفتارونو پ 

یوشان فرصتونو    م کال، »معلولیت لرونکو وګړو ته د ۱۹۹3غاړي. وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په  کې ران 
، چې معلولیت لرونکې ښځې،  ؤ هغه څه د تضمین په لټه کې    و لیکل. دغه اصول د   5برابرولو معیاري قواعد« 

ژمنو څخه برخمن ش چې نامعلول    هغو حقونو او   غړیو په توګه وکوالی ش، د   سړي، هلکان او نجونې د ټولنې د 
د معلولیت لرونکو    ۱3م کال د سامرب په  2006وګړي یې لري. په پایله کې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د  

یمه  ې او دې هوکړه لیک ته اوړند یو اضايف پروتکول تصویب کړ. د ملګرو ملتونو په در   6وګړو د حقونو هوکړه لیک 
، چې یوازې د معلولیت لرونکو وګړو په اړه لیکل کېږي او  ی مړنی هوکړه لیک د پېړۍ کې دغه لو  2۱زریزه او په 

او د»    7»معلولیت لرونکو وګړو د حقونو کمیټه«   نږدې د هغوی د ژوند ټولو اړخونو ته پکې پاملرنه شوې ده. د 
لرونکو وګړو ځانګړی رپوټ ورکونکی«  په    1معلولیت  بنسټونه،  روښانه توګه د حقونو د  تر عنوان الندې څارنیز 

 (CRPD, Article: 34)  .تضمین لپاره په هوکړه لیک کې، تعریف شوي دي 
 د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د کورنۍ جوړولو حق 

په نړیوالو اسنادو کې د کورنۍ جوړل هغه مفهوم دی، چې واده، کورنۍ جوړول، د اوالدونو راوړل او هم د هغوی  
  ه ، چې په ځانګړې توګه په سنتي ټولنو کې ډېر لېوالتيا هغه    ه امیلږي. په وګړو کې یو د کورين ژوند حقونه پکې ش 

.  وي ، چې معموال د مور او پالر تر منځ د جنيس اړیکو محصول  لېوالتيا ده ښکاره کېږي، د بچيانو رواړلو    ه زیات 
ه  ن  لېوالتيا واده کولو ته  یا  ی کړ  ي ، چې یو شمیر هغه وګړي چې واده یې نه و ه په هغه اندازه قوي د  لېوالتيا دغه 

 لري، غواړي چې بچیان ولري او همدارنګه د نورو لپاره اصل انګېزه واده دی. 
ټولنې یو اساس او طبیعي رکن    برش حقونو نړیوالې اعالمیې په شپاړلسمه ماده کې راغل دي، چې کورنۍ د   د 

محدودیته د واده او کورنۍ جوړولو حق    ي تي او مذهب ي دی، هر بالغ سړی او ښځه پرته د کوم نژادي، قومي، تابع 
بالغ سړي او ښځې لپاره دغه حق    ماده کې د   مه 23حقونو د نړیوال تړون په    لري، همدارنګه، د مدين او سیاس 

 

1. http://www.ohchr.org. 

2. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. A/RES/48/96, 20 December (1993). 
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ماده، د امکان تر حده د    مه ۱0په رسمي توګه پېژندل شوی دی، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د تړون  
 ه ځانګړې توګه د مور او ماشوم مالتړ ته، اشاره کوي. واده، کورنۍ جوړولو او پ 

فرصتونو    د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د کورين ژوند او شخيص حیثیت د 2   معیاري اصولو څخه نهم اصل   له 
»معلولیت لرونکي وګړي باید د جنيس اړیکې او د پالر کیدو یا مور کیدو حس څخه    داسې لیکي:   برابرولو په اړه، 

 ( A/RES/48/96, rule. 9 cluses. 2)   .برخې نيش« بې  
بند پنځمه شامره تفسیري نظریه کې دې     30ټه په خپل  ې حقونو کم   ي همدارنګه، د فرهنګي، ټولنیزو او اقتصاد 

درلودو حق معموال په نظر کې نه نیول   په اشارې رسه، چې د ذهني معلولیت لرونکو وګړو د واده او د کورنۍ 
انکار ترې کېږي   کېږي  باید دا تضمین کړي،    ، څرګندوي ،  یا  او ټولنیزې    څو چې هیوادونه  قانون، سیاستونه 

حق خنډ نيش. همدارنګه، معلولیت لرونکو ښځو   کړنالرې د معلولیت لرونکو وګړو د واده او د کورنۍ جوړولو د 
باید د پالر کیدو یا مور کیدو څخه    ته د مور کیدو او حامله کیدو د مالتړ په اشارې رسه ټینګار کوي، چې هغوی 

کیدو او حامله کیدو په مالتړ او ساتنه    ( او په ځانګړې توګه د مور E/1995/22, para. 30)   بې برخې پاتې نيش 
 (. E/1995/22, para. 31)   باندې، د یو حق په توګه ټینګار شوی دی 

وړاندې د تبعیض په    ر ولیت لرونکو وګړو پ ماده کې دمعل   مه 23معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د هوکړه لیک په    د 
له منځه وړلو کې د کورنۍ موضوع ته اشاره شوې ده، او د نورو رسه د دوی د زیږن حق په برابروايل، په مسؤله  

او د بېالبېلو الرو څخه په ګټه اخیستنې، هغوی   ل ر او واټن په اړه پرېکړه نیو ې او خپلواکه توګه د ماشومانو د شم 
 ,DRPD/Article.23, clause.1, para. (a)) ی چې کورنۍ جوړه او بچیان وزیږوي، ټینګار شوی د دې توانول  ه  پ 

(c) غړي هیوادونه دې ته ژمن کوي تر څو تضمین کړي، چې معلولیت    ، م بند ي (. همدارنګه، د دغې مادې دو
یوشان  کې  درلودو  په  بچیانو  د  او  کیدو  مالک  په  توګه  ځانګړې  په  رسه  نورو  د  وګړي  لري   لرونکي    حقونه 

 (DRPD/Article.23, clause.2 او هم د .)    ،دې مادې په وروستیو بندونو کې د معلولیت لرونکو ماشومانو په روزنه
د کور په چاپېریال، د مور او پالر تر څنګ او په هغه حالتونو کې چې دا امکان ونلري، د قومونو ترڅنګ او یا  

علولیت لرونکي ماشومان باید د وړتیا نه لرلو له کبله د خپل مور  کورنۍ ته ورته مرکزونو کې، ټینګار شوی دی. م 
ګټو پر بنسټ وي د بېلګې په توګه کله چې ماشوم په    او پالر څخه جدا نيش، مګر هغه جالوالی چې د ماشوم د 

  و   3  نامه حقوق افراد دارای معلولیت بند ؛ پیامن ۱67  : ۱3۹3،  نیا صفاری )   . کې واقع ش   ۍ ځورونې او بې پروای 
دې اساس باید وویل ش چې د برش حقونو له پلوه هر څوک پرته له هرې ځانګړنې او نیمګړتیا،  ه  پ   ( 23ماده    5
یو انسان په توګه د بچیانو درلودو حق لري؛ او هیڅوک، په دغه امر کې چې یو له شخيص او کورنيو امرونو    د 

انسان کې یواځې د یوې ګډوډۍ په شتون کې، موږ هغه    کوالی په یوه   څخه دی، د السوهنې حق نلري او نشو 
 د انساين حقونو څخه بې برخې کړو. 

 هغې حل الرې   دمعلولیت لرونکو وګړو د کورنۍ جوړولو د حق پر واړندې ننګونې او د 
ټولو   رواين حالتونو په درلودلو رسه، د هغو حقونو څخه چې د  - ځانګړو بدين یا روحي  معلولیت لرونکي وګړي د 

 حالتونو کې چې جنسیت د   و سانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي، په پوره توګه نه برخمن کېږي، په هغ ان 

 معلولیت تر څنګ ځای ونیيس او د زیامننو قرشونو د یوې برخې په توګه معلولیت لرونکي وګړي، لکه:  



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 119  

 ( ۱7۱:  ۱3۹3،  نیا صفاری ) .  سپین ږیري، ښځې او ماشومان، د څوګونو تبعیضونو کېږي 
تجربو څخه بې برخې پاتې دي او په بېالبېلو ټولنو کې دوی ته خیریه یا    ي معموال دغه وګړي د ژوند د ډېرو بنسټ 

داسې حال کې چې دوی د حق وړ او باید ځانګړې پاملرنه ه  درماين)چې درملنه یې وش.( چلند نیول کېږي، پ 
عموال په کور کې ژوند کوي، د حقونو  دې ترڅنګ چې معلولیت لرونکي وګړي م   (. د ۱6۱  : )هامن   ورته وش 

ټولو غړیو باندې خپل آثار او اغېز لري. د   ر په کورين ژوند او د کورنۍ پ  ی دو   څخه یې بې برخې پاتې کېدل، د 
وړاندې ځینې مهم ستونزمن ډګرونه، چې دوی یې د کورنۍ په اوړند په خپل مخ کې    ر وګړو پ   و معلولیت لرونک 

 لري په الندې ډول څېړل کېږي. 
 فقر .  1

 ,A/70/297)   ، د دندې او کار ټیټه کچه فقر معلولیت لرونکي وګړي په یو لړ نامناسبو رشایطو کې ژوند کوي، لکه:  

2015, para25-32; A/71/314, 2016, para 13-16;A72/133, 2017, para5  څېړنې ښیې چې د معلولیت او ،)
کوم معلولیت     (. A/70/297, 2015, para25; A/71/314, 2016, para 13) ه  منځ معنا لرونکې اړیکه شت   تر   فقر 

د امکان تر حده د لږ    ا علت، کوي، همد   ه لرونکي وګړي چې په کارکولو بوخت دي، معموال غیر رسمي کارون 
بازاره د  له  د کار    .( A/70/297, 2015, para26)   معاش اخیستلو او د ټولنیزې بیمې د کچې د کمیدو المل کېږي 

باندې    ر فقر الملونو څخه دی، چې د معلولیت لرونکو وګړو پ   و هغ له  وګړو بې برخې پاتې کېدل یو  معلولیت لرونکو  
چې دغه چاره د دوی د    ، دي  1ټیټو حقونو درلودونکي  زیات اغېز کوي. دغه وګړي په ټوله نړۍ کې بیکاره او د 

      (. A/70/297, 2015, para26او ډول پورې تړلې، )   ې ګډوډیو په انداز 
، چې په کار کولو کې د معلولو وګړو  يت او د منفي فکرونو حاکم   ې نظری   ۍ پخوان د    په ټولنه باندې ره پر دې،  رسبې 

(.  Ibid, para.23)   یو مهم علت بلل کېږي   بازار څخه د دوی د ځانته وايل له  وړتیا تر پوښتنې الندې راويل، د کار  
شتون د دوی د  ن د دوی کې ي، په کاري ساحه ږد ه دوی استخدام ته غاړه ن  دې اساس د کار خاوندان د ر نو پ 

دوه ګوين مسئولیت او حتی د کار او کسب د ګټې د مخنیوي سبب کېږي. فزیکي او فکري خنډونه، نابرابر  
بې عدالتۍ سبب ګرځي؛ په ځانګړې   وررسه د   او   فقر فرصتونه، ټاپه لګول او تبعیضونه د معلولیت لرونکو وګړو د  

زیات اغېز کوي. د یو لړ خنډونو په سبب،    فقر   ر دوی پ   رلودل( چې په بوډاتوب کې د )د علم نه د   توګه بې سوادي 
فرصتونو په رامنځته کولو او زدکړو ته په ادامه ورکولو کې د نورو نامعلوله همزولو وګړو په نسبت   ي مناسبو کار  د 

    (. A/71/314, 2016, para 15)   لږه اندازه پیسې ګټي 
د  بيا بيا  منځ یو ځایوالی دی، چې    ونو عنرصونو ځوانۍ، معلولیت او جنسیت تر ګ   ې دغو در   ټکی، د   د اهمیت وړ 

د بېالبېلو برشي حقونو د نه مراعاتولو او څو ګونو تبعیضونو سبب کېږي. په حقیقت    معلولیت لرونکو نجونو او ښځو 
 ,A/70/297, 2015)   نازک او بد دی   کې د معلولیت لرونکو نجونو حالت نسبت معلولیت لرونکو هلکانو ته ډېر 

para39 کار کولو په صورت کې نسبت معلولو هلکانو ته په لږه اندازه پیسې ګټي   (، او د   (A/70/297, 2015, 

para43 دغه وګړي په عمل توګه ونيش   چې دې سبب شوی دی  څنګ، نامنظم ښاري جوړښت د  دې تر  (. د

 

1. www.who.int/disabilities/world_report/2011/report, p.237 
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دوی څخه په ټولنه او فعالیتونو کې د ګډون فرصت    له کې،  ښاري فضا څخه ګټه واخل؛ په پایله    له کوالی  
که چېرې یو معلول وګړی کار پیدا کړي او د دوی په    ( ۱75  :  ۱3۹4،  نیا فاطمی )صادقی و    اخیستل شوی دی 

 وړتیا او توان باندې اعتامد وش، ښاري خنډ د هغوی د پیسو ګټلو او مايل خپلواکۍ مخه نیيس. 
لګښتونه دي، چې دغه و ګړي د معلولیت  ډېر   ، پورې تړلی دی  فقر لرونکو وګړو په  یو بل عامل چې د معلولیت   

دغه لګښتونه په دوه ډوله     (. A/70/297, 2015, para29)   رسه د یو ځای ژوند کولو په دلیل وررسه مخامخ دي 
ان، شخيص  . مستقیم لګښتونه، د معلولیت لرونکو وګړو د ځانګړو شیانو  لګښتونه لکه: مرستندویه شی ۱دي:  

. غیر مستقیم لګښتونه، د فرصتونو د  2لیږد اضايف لګښتونه  د  )الس نیونکی(، روغتیایي ساتنې او    مرستیال 
ې، لکه: د معلولیت لرونکو وګړو د پیسو نه ګټل یا د هغوی د کورنۍ  ټ رامنځته کولو لګښتونه یا د السه وتلې ګ 

 A/71/314, 2016, para)  . يش کوالی یا لږ کار کوي یو یا څو معلولیت لرونکو وګړو په شتون کار ن  غړي چې د 

13; A/70/297, 2015, para31 ) 
، د  ی و لګښتونو له کبله نيش کوال ي معلولیت څخه د رامنځته شو   له همدارنګه، زیاتره معلولیت لرونکي وګړي  

پړتیاوو څخه د  مالتړیزو چو   له (.  A/70/297, 2015, para32)   زدکړې او روغتیایي چوپړتیاوو لګښتونه پرې کړي 
دې توګه، په  ه (. نو پ A/HRC/34/58, 2016, para52)  معلولیت لرونکو وګړو برخمن کېدل هم لوړ لګښت لري 

معلولیت پورې اړوند اضايف لګښتونه، معلولیت لرونکو وګړو ته ناوړه پایلې لري، په هغه صورت کې چې د کورنۍ 
  رسه مخامخ کېږي له فقر  دوی د ژوند کچه ټیټږي او    دوی لګښتونه پوره کړي، د   نيش کوالی د   غړي یې و 

 (A/70/297, 2015, para32  .) 
ناتوانۍ څخه د رامنځته شوې بېکارۍ   همدارنګه، هغه کورنۍ چې د معلول ماشوم درلودونکې وي، دوی هم د 

د معلولو  هم په خپل وار رسه    فقر ږي او  ي رسه مخامخ   فقر   له اضايف لګښتونو په سبب    و اړوند شخص د  او د معلول  
هغوی د سپارلو یو   ماشومانو د پرېښودلو، د زدکړې نه کولو، د خوارځواکۍ او ساتندویه مرکزونو او موسسو ته د 

 (. A/70/297, 2015, para35)   1اصل المل، ګڼل کېږي 
دغو برنامو  د مبارزې پر وړاندې، د ټولنیزو مالتړو برنامو د طرحه او عمل کولو دنده په غاړه لري. د    فقر دولتونه د  

د هوساینې او آرمتیا ساتنه لکه: د عاید په نشتون کې د روغتیایي    و د عمل کولو موخه، د اړتیا په صورت کې د وګړ 
(. ټولنیز  CESCR/C/GC/19, 2008, para2) دی    ساتنو د زیاتو لګښتونو او د ماشوم او کورنۍ په لږه اندازه مالتړ 

ل کېږي.  ڼ مالتړ یوه مهمه وسیله ګ   ژوند څخه د    سامل   له د تامينولو او هوساینې    مالتړ د ښه او پوره کارکولو، د 
ه  ر د ټیټوايل یوه زورو   فقر تأمینولو، نابرابرۍ او    امنیت د   د عاید د   ې ټولنیز مالتړي سیستمونه نه یواز   ناک اغېز 
د    ته   ، مايل عاید ، کار و یل په زیاتوايل، غذا ته، روغتیایي پاملرنې، زدکړ ش ان ټ ، بلکې د انساين پ ي ل کیږ ڼ له ګ ي وس 
  له الرسسی د معلولیت لرونکو وګړو خپلواکۍ او فعال ګډون ته زیاتوالی ورکوي او دوی د پایښت لپاره    دوی 

 (. A/70/297, 2015, para4,9,14)   مبارزې څخه آزادوي   ې دوامدار 

 

1. Early Childhood Development and Disability: A Discussion Paper  ( WHO,2012) P.13- 14; available at: 

https://www.unicef.org/disabilities/index_65317.html & https://apps. who.int/iris/handle/10665/75355 
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 . د ټولنیزو اړیکو جال والی او محدودیت 2
کله د    د کورنۍ د غړیو د ټولنیزو اړیکو جالوالی او محدودیت،   هغوی   په پایله کې د   معلولیت لرونکو وګړو او   د 

ناسم ښاري جوړښت او لیږدرالیږد سیستم او کله د رسمي ناسم مالتړ له امله پیدا کېږي او په پایله کې، معلولیت  
، هغه  علتونو څخه چې معلول وګړي مالتړ ته اړتیا لري   و هغ   لرونکي وګړي د کورنۍ په مالتړ پورې تړيل دي. یو د 

(. ډیری  A/HRC/34/58, 2016, para78)   وړتیا یې محدوده کړې ده   و چې د معلولو وګړو د اړیکو نیول   ، خنډونه دي 
معلولیت لرونکي وګړي، په خپلواکه توګه د ورځنیو حرکتونو او فعالیتونو لپاره مالتړ ته اړتیا لري؛ اما په ځانګړې  

کلیو کې ژوند کوي، د ډېرو بېالبېلو فعالیتونو، حرکتونو او د  توګه هغه معلولیت لرونکي وګړي چې په لرې پرتو 
  چاره همدارانګه، دغه    ، ځای په ځای کېدو لپاره مالتړیزو چوپړتیاوو ته په الرسس کې ستونزې او خنډونه لري 

 (. Ibid, para.80)   لکه: روغتیایي پاملرنې او زدکړو ته، تر اغېز الندې راويل   ی، بنسټیزو چوپړتیاوو د دوی الرسس 
رو هیوادونو کې په لږ او یا منځني عاید رسه، په رسمي او قانوي توګه د معلولیت لرونکو وګړو مالتړ نه کېږي،  ې په ډ 

مالتړ په غیر رسمي شکلونو ،چې یو له هغو څخه کورنۍ    نو په پایله کې زیات شمیر معلولیت لرونکي وګړي باید د 
د معلولیت    نه وي، لپاره پرته له کورنۍ څخه بله د مالتړ رسچینه    ده، تکیه وکړي. کله چې د معلولیت لرونکو وګړو 

  ټکر منځ  غړیو د ګټو تر  لرونکو وګړو او د هغوی د کورنۍ د غړیو خپلواکي کمیږي، چې په پایله کې د کورنۍ د 
 (. A/HRC/34/58, 2016, para20)   رامنځته کېږي 

مالتړ    او ساتنې    وي، هغه څوک چې د معلول وګړي د کله چې یواځې کورنۍ د معلولو وګړو لپاره د مالتړ رسچینه  
عاید    دې دلیل، دغه مسئله په ټولنیزو اړیکو، د ه  غاړه اخل، باید دغه کار ته زیات وخت ورکړي؛ نو پ   ر مسئولیت پ 

کې ښځې    چاره د غړیو په عمومي هوساینې او آرمتیا اغېز کوي. د یادولو وړ ده، چې په دغه    ۍ او د کورن   ې کچ   ر پ 
مینوونکي  ا غړیو لپاره د مالتړ اصل ت   ې زیاتې تر اغېز الندې راځي؛ ځکه چې دوی په عمل کې د کورنۍ د او نجون 
 ,A/HRC/34/58)   د تعقیبولو لپاره د دوی ازادي او ټاکنه کموي   پروګرامونو او دغه کار د دوی د خپل ژوند د    ، دي 

2016, para20 چې خپل معلول  ه ترالسه کولو په صورت کې اړ د دې خاطر کورنۍ د مناسب مالتړ د نه  ه  (. نو پ ،
 (. Ibid, para.80 ته ولیږي او د دوی ساتونکی تر فشار الندې نیول کېږي)   غړي ساتندویه مرکزونو او موسسو 

پر دې رسبېره، ناسم ښاري جوړښت د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنیزو اړیکو یو مهم خنډ او د دوی د جال وايل  
چې د ښار په کچه او بېالبېلو ځایونو کې د تګ او راتګ څخه هغه رامنځته شوې ستونزې،    ه ځک ل کېږي؛  ڼ المل ګ 

خپلو رواين ستونزو رسبېره، د دوی د    ر معلول وګړی دې ته اړ کوي چې په کور کې پاتې ش او په پایله کې پ 
له    د همدې ټکر و  کورنۍ غړي هم د خپلو شخيص برنامو په تعقیبولو کې محدودیتونه رامنځته کوي، او د ګټ 

 ژوند کیفي کچه په شدت رسه په زیان کې واقع کېږي.   هغوی د کورين   امله، د 
هغوی کورنۍ باید خپلواک وي، تر څو ځای او هغه وګړي چې غواړي ژوند وررسه    معلولیت لرونکي وګړي او د 

ي وګړي لکه د نورو په  او دې ته اړ نه وي چې په ځانګړو رشایطو کې ژوند وکړي. معلولیت لرونک  ، وکړي و ټاکي 
  ی سانتیاوو ته باید الرسس ا وسایلو او نورو چوپړتیاوو او  ټينګولو  اړیکو    ، د چاپېریال کې معلوماتو   په بهر کوره    له شان  

  په  خپلو اړتیاوو څخه د دوی له  کې د زده کړې په برخه او  کنوانسيون ولري. د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په 
ټولنیز مالتړ او د ژوند د مناسبو معیارونو څخه په برخمن کېدو، د طبي    پر   يو کورن   نکو د معلوليت لرو ، د  ولو خربول 
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د معلوليت  ،  و پاملرنه کوونکو د بحثونو په اړوند د اړتیا په وخت کې د کورنیو پاملرنه کوونکو ځای په ځای کول 
لولیت لرونکو وګړو په ژوند او  برخمن کېدو او د مع   ر کورنۍ فرهنګي ژوند، لوبو او تفریح څخه پ د    لرونکو وګړو 

،  نیا صفاری )   . ، ټینګار شوی دی ر مخنيوي هر ډول غیر قانوين او خپل رسې السوهنې پ   شخيص حریم کې د 
۱3۹3 :  ۱7-۱7۱ ) 

 . د بچیانو راوړلو او جنيس اړیکو څخه بې برخې پاتې کیدل 3
ه  حقونو، روغتیا، او حامله کیدو، امکان ن ، بې له جنيس ي د معلولیت لرونکو ښځو لپاره ګډون او جنسیتي برابر 

ناوړه عمل او   لري. د ښځو حامله کیدل، جنيس حقونه او روغتیا د یو شمیر برشي حقونو، لکه: د ژوند حق، د 
زدکړو او کار څخه د برخمنېدو لپاره هم    او د   ځورونې څخه خالصول، شخيص حریم او کورين ژوند ته درناوی 

په کوچنیتوب کې د واده، جنيس    ، . که د معلولیت لرونکو ښځو جنيس حقونه او اړتیاوې پوره نيش اړین دي 
ګټ  کیدو   ې ناوړه  ناخوښه حامله  ناروغیو،  تاوتریخوايل، جنيس  زیان   اخستنې، جنيس  نورو  مخامخ    ونو او  رسه 
 (. A/72/133, 2017, para 9کېږي) 

و نجونې په خپلواکه توګه د جنيس روغتیا او حامله کیدو له  نږدې پرته له استثنا، ټولې معلولیت لرونکې ښځې ا 
رامنځته کېږي، ډېری دغه   الرې ډکې او زیان لرونکې تبعيضه   له او په پایله کې   ، پریکړو نیولو څخه منعه کېږي 

په موسسو او سازمانون کې رامنځته کېږي؛ ځکه چې ډېری ځوانې معلولیت لرونکې نجونې   الرې زیان لرونکې 
. د ځوانو معلولیت لرونکو نجونو او ښځو د جنيس روغتیا او حامله  1سازمانونو او موسسو ته سپارل کېږي او ښځې  

نظرونه او ټاپه لګول مهم رول لري. باور پر دې دی، چې د معلولیت لرونکو    ناسم   کیدو د حقونو په محدودولو کې 
ایي پاملرونو وړاندې کوونکو، ښوونکو او  . د روغتی کتل کيږي وګړو د جنيس اړیکو موضوع ته د منعې په سرتګه  

يې  اړینې الرښوونې او درسونه  ې نه دي کړې او دوی رسه د جنيس مسایلو په اړه خرب له خپلوانو په ټولیزه توګه 
  ي ځایونو کې ډیره قو   و . په ځانګړې توګه دغه ټاپه لګونه په هغ (CRPD/C/GC/3, 2017,para.30)  دي ورکړي ه  ن 

و ذهني معلولیت ولري. په داسې حال کې چې معلولیت لرونکي هلکان د جنيس مسایلو  ده، چې وګړي، رواين ا 
 ,A/72/133, 2017)   ورته دي رسه  په اړه، د خپلو همزولو رسه ورته تشویشونه او اړتیاوې لري او په جنيس کړنو کې  

para18 ې کله دوی د خپل   فکرونه، زیاتره معلولیت لرونکې ښځې چې   ي (. په جنسیت او معلولیت باندې تپل شو  
حاملګ  او  روغتیا  له جنيس  اخل   ۍ  ګټه  کېږي حقونو څخه  تبعیض المل  جوړښتیز  د   ،  (CRPD/C/GC/3, 

2017,para.17(e))  د جنيس مسایلو او معلولیت په اړه دغه ناسم فکرونه او ټاپه لګول، کېدای ش د دوی په .
سرتګه نه کتل کېږي چې    ې نجونو او ښځو ته په د معلولیت لرونکو    ژوند باندې ژورې او منفي اغېزې ولري. ځوانو 

دوی هم د نورو نجونو او ښځو په څېر د خپلې جنيس روغتیا او حامله کیدو د حقونو اوړند معلوماتو ته اړتیا لري،  
او نه په داسې شکل چې دوی د خپلو جنيس مسایلو او حامله کیدو په اړه په خپل ژوند کې د پریکړې نیونې  

 (. A/72/133, 2017, para 19)   لري ه  واک ن 

 

1. Children and Young People with Disabilities Fact Sheet, 2013, p.19; available at: 

https://www.unicef.org/disabilities/files/Fact_Sheet 
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یو لړ خنډونو رسه مخامخ دي؛ ځکه د دوی والدین او ساتونکي د    له د بیانولو لپاره   هيلو د خپلو جنيس    وی د 
سختو ګډوډیو رسه  له  . زیاتره ځوانې ښځې او نجونې   (Ibid, para21)  دوی د نظر څخه انکار یا ناوړه ګټه اخل 

هغوی تر کنټرول الندې    یا د   ګامن کېږي چې په پوره توګه په نورو پورې تړيل په موسسو یا کور کې ژوند کوي او  
او نيش کوالی چې خپل   پاتې کېږي  بې برخې  نه  توګه د خپلې پوره خپلواکۍ  دي، په الس یا غیر الس 
شخيص حریم خوندي کړي. ځوانې معلولیت لرونکې نجونې او ښځې، د مالتړونو او معلوماتو د نشتون یا کمښت  

  ر اخیستنې پ   ې دي، چې د هغوی لپاره د جنيس ناروغیو، ناخوښه حامله کیدو او ناوړه جنيس ګټ   ې ه مخامخ رس 
خپل ژوند، روغتیا او بدن په اړه په سمه توګه    وړاندې د خوندیتوب لپاره اړین دي. هغوی نيش کوالی چې د 

 (. A/72/133, 2017, para 19)   پریکړه وکړي 
ا او حامله کیدو چوپړتیاوو ته د الرسس ګډ خنډونه دادي: نسبت دوی ته د  په ټولیزه توګه، د جنيس روغتی 

وړاندې کوونکو غلط فکر، ساختامنونو او وسایلو ته په فزیکي توګه د الرسس نشتون، د معلوماتو    چوپړتیاوو د 
د ځوانو ذهني    د بېلګې په توګه،   ، حالتونو کې لکه: بریل یا ساده ژبه(، د اړیکو خنډونه   الرسس په وړ   )د   کمښت 

د خپلوانو او ساتونکو په    ی معلولیت لرونکو نجونو او ښځو د چوپړتیاوو چمتو کوونکو لپاره د روزنې نشتون او د دو 
واسطه د اشاروي ژبې د کارولو د وړتیا نشتون، چې د چوپړتیاوو او معلوماتو د دروازې ساتونکي په توګه کار کوي،  

یږد( نشتون، په کورنو، مؤسسو او بنسټونو کې د ځوانو معلولیت لرونکو نجونو  الرسس وړ حمل او نقل )لیږد را ل   د 
او ښځو جال کول او ارزانه خدمتونه. رسبېره پردې، زیاتره معلولیت لرونکې نجونې اوښځې رپوټ ورکوي، چې د  

 & William & Scott)  د ښځو د ځانګړو چوپړتیاوو په واسطه نه پوره کېږي   هيلې هغوی ځانګړې اړتیاوې او  

McKechanie, 2014, vol 39, no.2, P. 147-156)  نشتون په  روزنې  د  لپاره  کوونکو  واړندې  د  د چوپړتیاوو   .
رسبېره، خپله ځوانې معلولیت لرونکې نجونې او ښځې هم په پوره توګه د روزلو او زده کړو څخه بې برخې پاتې  

ټولنې څخه لرې کېږي    له مرکزونو کې، دغه وګړي  کېږي، په مؤسسو، کورونو او د دوی څخه د ساتنې په اړونده  
روغتیا،   کیدو،  حامله  د  او  معلوماتو  ته د  او  چوپړتیاوو  او  زدکړې  مسایلو  ن   جنيس  ډول الرسسی    لري ه  هیڅ 

 (A/72/133, 2017, para 23,24 .) 
، د  ي لر ه ړتیا ن دغه غلط فکر، چې نوي ځوانان په خپلواکه توګه د خپلو روغتیایي پاملرنو په باره کي د پریکړو و 

لپاره    د الرسس ته  هلکانو لپاره، د مثل په تولید، جنيس چوپړتیاوو او معلوماتو    معلولو او حتی نا معلولو نجونو او 
په ځانګړو رواين، روحي او جسمي    ی یو لوی خنډ دی. لیکن دغه مسله د معلولیت لرونکو وګړو په اړه او د دو 

لرونکو وګړو د حامله کیدو د حق په باره کې یوه زیامننه کړنالره، په    رشایطو باندې زیات شدت لري. د معلولیت 
اساس، لکه:    ر زور رسه د ځوانو معلولیت لرونکو نجونو او ښځو بې اوالده کول دي. دغه وګړي د بېالبېلو الملونو پ 
ر رسه، بې اوالد  د حامله کیدو څخه مخنیوي، میاشتني عادت تنظیمول او د نژاد د سمولو لپاره په ناخوښه  او زو 

ه کېږي. رواين او ذهني معلولیت لرونکې ښځې او همدارنګه هغه وګړي، چې د دوی د ساتنې په مرکزونو او  
 مؤسسو کې ساتل کېږي،  په ځانګړې توګه، د جربي بې اوالده کېدو تر خطر الندې واقع کېږي 

 (Servais & Leach & Jacques & Roussaux, 2004, vol.19, no.7, P.428-432; Lennerhed, 1997, vol.5, 

no.10,P.156-161). . 
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  ۍ په زیاتره حقوقي نظامونو کې، کورنیو او مرشانو ته اجازه ورکول کېږي چې د معلولیت لرونکو وګړو په منایندګ 
، په داسې حال کې چې بې اوالده کول دوی د ناوړه جنيس ګټې اخیستنې  اوس   د بې اوالده کېدو الرو ته خوښ 

له منځه    ه اخیستن   ه دوی څخه ناوړه ګټ   له او نه د دولت د مالتړ ژمنه    ، وړاندې خوندي نه سايت   ر پ   یخوايل او تاوتر 
. دولتونه د حامله کیدو او جنيس حقونو په برخه کې، د ذکر شویو ستونزو د حل لپاره، د ځوانو معلولیت  1وړي 

. همدارنګه  دنده لري   جنيس روغتیا د حق د عمل کولو ښځو په درناوي، مالتړ او د حامله کیدو او    لرونکو نجونو او 
، د معلولیت لرونکو وګړو د جنيس  بنسټ   ر د فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي حقونو کمېټې د ځانګړې پاملرنې پ 

کیدو  حامله  او  ده   د   روغتیا  راوړې  نظریه  تفسیري  -CESCR/C/GC/22, 2016, para.2,8-9,16,19)   حق 

قونو کمېټې او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمېټې هم معلولیت  (. د ماشومانو د ح 20,24,30
او زیان رسوونکو    لرونکو نجونو او ښځو ته د حامله کیدو، جنيس روغتیایي او طبي چوپړتیاوو، جنيس تاوتریخوايل 

 .  2ی ته رسلولو ټينګار کړی دی پا   په تدبیرونو  
د هغوی د پیاوړي    چې   دولتونو څخه غوښتل شوي،   له ماده کې    لیک په شپږمه د معلولیت لرونو وګړو د هوکړه 

(.  (CRPD, Article.6  کړي   اړين ګامونه پورته   کولو، پوره پرمختګ او د حقونو د ترالسه کولو څخه د پوره ډاډ لپاره 
ه له  لیک د روغتیا، حامله کیدو او جنيس حقونو په تررسه کولو کې د ټولو بدیلو پرېکړه نیونو ډولون دغه هوکړه 

او په جنيس اړیکو، د مور او پالر په دندو، کورنۍ او په واده   (CRPD, Article.12, 15)ستونزو رسه مخامخ کوي 
وړاندې تبعیض لرونکي او زیان لرونکي تدبیرونه، د   ر مسایلو، لکه: د معلولیت لرونکو وګړو پ  و باندې د ټولو اړوند 

او شمیر  بچیانو د واټن  نیو   تر   دوی د  او د حامله کیدو  منځ پرېکړه   ,CRPD)  حق څخه مخنیوی کوي له  نه 

Article.23) او استثامر د له منځه    ې اخستنې، تاوتریخوايل ټ ، د دوی په جنيس اړخونو کې د هر ډول ناوړه ګ
پاملرنو برنامو    ي ، ارزانه او د کیفیت لرونکو جنيس حامله کیدو روغتیای (CRPD, Article.16)  تللو غوښتونکي دي 

او  CRPD, Article.25)   دود کوي ته الرسسی   درملو  ګدون،  په  پاملرنې  روغتیا  او جنيس  تولید  د  مثل  (. د 
نجونو او ښځو الرسس  لرونکو  ته د ټولو ځوانو معلولیت  برابر وي   ی محصوالتو  توګه    باید په کم لګښت یا وړیا 

(CRSCR/C/GC/22, 2016, para,11-21)  جنيس زدکړو برنامې د  . د جنيس زدکړو اهمیت ته په پام رسه باید د
. دولتونه باید په جنيس  (CRPD, Article.12, clause.3)  معلولیت لرونکو نجونو او ښځو په الرسس کې وي 

چارو او حامله کیدو کې، معلولیت لرونکو وګړو ته د خپلواکه پرېکړې نیونې حق ورکړي او د دغو وګړو د پریکړو  
ته د درناوي المل کېږي   څخه مالتړ وکړي، دغه کار د معلولیت لرونکو  او حقونو  ارادو    وګړو پریکړو، امیدونو، 

 (A/HRC/34/58, 3016, para.76-77 .) 
جنین له منځه وړلو او بې اوالده کېدو په برخه کې،    دو څخه د مخنیوي، په جربي توګه د ې دولتونه باید د حامله ک 

رسه پېښې  او په وار وار د معلولیت لرونکو وګړو  چې دغه ټولې پېښې د برشي حقونو د نه مراعاتولو له امله دي 

 

1. Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement (World Health Organization), 2014, 

p.6; (available at: https://www.who .int/ reproductive health). 

2. CRC/C/GC/20, 2016, para.31-32; CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, 2014, para.9,88; CRC/C/GC/15, 2013, para.1,5,8,15,22,114(b); 

CRC/C/GC/13, 2011, paras.8,15(a),16,21 (e),23,41(a),43(a) (ii),47 (a)). 
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، د سیاستونو او قانوين چوکاټونو رامنځته کول، د غیر ارادي او زیان رسوونکو عملونو د ختمولو له  شوې دي 
ښځو د حامله کیدو او جنيس روغتیا    تر اغیز الندې راويل، د ځوانو معلولیت لرونکو نجونو او   ی الرې، چې دو 

ړ وکړي او ټول هغه قانونونه او قانوين مقررې، چې د حامله کیدو څخه د مخنیوي، بې اوالده  حقونو څخه مالت 
جراحۍ الرې، چې ځوانې معلولیت لرونکې نجونې او ښځې پرته د   کېدو، د جنین د له منځه وړلو او یا نورې د 

 . ورته غاړه ږدي   دوی له خوښې څخه 
کاله کم عمره ماشومان لري،    ۱8چې تر    ه یت لرونکي والدین شت معلول   4،۱د امریکا په متحده ایالتونو کې نږدې  

شورا مشاور رابین پاول وایي، چې ډیری معلولیت لرونکو وګړو د السته راوړو مالتړونو    په واشنګټن د معلولیت مل 
ځینو    له په مټ خپل ماشومان په بریالیتوب رسه لوی کړي. هغوی په زیاتره ځایونو کې د معلولیت په خاطر  

)حضانت(    دې اساس دوی خپل د پالر توب او مور توب حقونه او د ساتنې ه  بعیضونو رسه مخامخ شوي دي، نو پ ت 
 80او    يندې په سلو کې رواين معلولیت لرونکي پلرونه او م   80نه تر    70حق له السه ورکوي. د بېلګې په توګه له  

. دغه مسله، د  1انو څخه جال شوي ديخپلو ماشوم   له   يندې په سلو کې ذهني معلولیت لرونکي پلرونه او م 
 ماشومانو د لویو ګټو تر څنګ، چې د خپل مور او پالر ترڅنګ کورنی ژوند ولري، په ټکر کې ده. 

د دې  معلولیت لرونکو وګړو ته د بچي درلودو د حق په شتون کې دغه مهمه مسله را منځته کیږي، چې د ماشوم  
واين روغتیا ولري، بیا هم د هر ډول رشایطو الندې د معلولیت لرونکو  حق رسه رسه چې مور او پالر یې فزیکي او ر 

 . بچیو درلودو باندې ټینګار وکړو   د   يندو پلرونو او م 
ماشومانو لویې ګټې باید    په ټولیزه توګه ټول هغه مسایل چې د ماشومانو ژوند تر خپل اغېز الندې راويل، د 

مادو کې هم اشاره    2۱او  ۱8،  3م د حقونو د کنوانسیون په  . دغې ټکي ته، د ماشو 2لومړنی معیار و ګرځول ش 
( او په ټولو  CRC, Article.18, clause.1)   شوې ده، چې اساس مسله د ماشوم د لویو ګټو خوندي کول دي 

 (. CRC, Article.3, clause.1)   کړنو کې د ماشوم لویې ګټې په پام کې نیول کېږي 
ره تفسیري نظریه، په ځانګړې توګه دماشوم لویې ګټې یو  ې شم  ۱4ه بند کې خپل  6د ماشوم د حقونو کمېټه په 

دې اساس د ډيرو ګټو په شتون کې به معیاري پریکړه نیونه د ماشوم د لویو ګټو څخه  ه  حق ګڼي، نو پ  اساس 
په  CRC/C/GC/14, 2013,para.6,clause(a))   وي  تر څو  پلوه دا یو داسې اصل معريف کوي،  بل  له    ټولو (. 

ماشوم د ګټو    دغه اصل پر بنسټ هغه تفسیر چې د  ې چې اصول قانوين او حقوقي تفسیر ولري، د حالتونو ک 
. اما  (CRC/C/GC/14, 2013,para.6,clause(b))رسه زیات جوړښت ولري وټاکل ش او د عمل معیار وګرځي 

« د مفهوم د روښانولو لپاره هیڅ  »ماشوم لویې ګټې   کنوانسیون کې د   ې د ماشوم لویو ګټو ته په اشارې رسه، په د 
ده بیان شوې. د ماشوم د ګټو د تعریف، پېژندلو او اندازه کولو لپاره د یو معیار نشتون ددې المل کېږي  ه  توضیح ن 

ش  رامنځته  تفسیر  ځانګړی  څخه  مفهوم  دغې  د  کچه  زیاته  په  کې  حالت  هر  په    چې 
(URL:www.humanium.org,2020) . 

 

1. URL: www.americanbar.org,2020 

2. UNHRC Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008, P.14 (available at: https://www.unhcr.org). 

file:///C:/Users/M%20Abed%20Zamir/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.humanium.org,2020
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د مور او پالر حقونو ته پاملرنه وکړو او د دې حق تضمین  دې حالت کې نشو کوالی یوازې ه نو پر دې اساس پ 
التونو تر منځ شخړه رامنځته  کولو لپاره د ماشوم د حق څخه سرتګې پټې کړو. په حقیقت کې به د دې داوړو ح 

حق له السه ورکول دي    دې شخړې یو اړخ د معلولیت لرونکو والدینو د بچیانو درلودو په برخه کې د   ش، چې د 
والدین چې وکوالی ش   داسې ؛ ی او بل اړخ یې د بدين او رواين پلوه د ماشوم لپاره د ساملو والدینو شتون د 

توب په برخه کې په منظمه او پوره توګه تر رسه کړي. داسې انګیرل کېږي  خپل مسؤلیت د دوی د مالتړ او خوندی 
  اساس، پرته له دې چې د دوی غوښتنو ته پام وکړو، حکم وکړو   ر چې دلته نشو کوالی یوازې د فني دالیلو پ 

 (. ۱07- ۱03  : ۱3۹4)ر.ک: عباسی و پور فتح اله و اصغری،  
 وړاندې تاوتریخوالی   ر هغوی پ   . د معلولیت لرونکو وګړو ځورونه او د 4

  ۍ اساس، که څه هم د کور او کورن   ر یو لړ بدين او رواين حالتونو پ خپلو  په ټولیزه توګه معلولیت لرونکي وګړي د  
  له هغوی   ي. د معلولیت لرونکو وګړو او د د او یا هم د ټولنې په چاپېریال کې وي، د تاوتریخوايل په خطر کې  

هغو مسایلو څخه دي، چې معلولیت  له  او د کورنیو رواين او فزیکي ستړیا    ساتونکو رسه د مالتړ یا مرستې نشتون 
  ، وړاندې کوي   ر چې نور وګړي یې د دوی پ   و اړوند، چلندون   و بد   و هغ د  د تاوتریخوايل المل کېږي.    رسه لرونکو وګړو  

ځانګړو حالتونو په خاطر چې   و د هغ  ، دغو ټکو ته اشاره کوو: د ټولنې د نورو وګړو بد چلند او ناوړه ګټه اخیستنه 
لري، د دوی څخه د کورنیو د مناسب مالتړ د نشتون له امله د ژوند د ننګونو څخه هغه را پیدا شوي بد  يې  دوی  

چلندونه، د دغو وګړو سپارل د ځواکمنېدو، ساتندویه، طبي مرکزونو او آرم ځایونو ته چې په پایله کې معلولیت  
 او د خپلې کورنۍ غړي هیروي. کيږي  خامخ  یوازیتوب رسه م   له لرونکي وګړي  

د تاوتریخوايل ډیر ډولونه د جنسیت او معلولیت ترمنځ د اړیکې پایله ده، ماشومان، نجونې او ښځې د ټولنې د  
رسه مخامخ دي. دغه وګړي د جنيس او د جنسیت پر بنسټ   بڼو زیامننو طبقو په صفت د تاوتریخوايل د ډیرو 

نام  نورو  د  او  ناوړ تاوتریخوايل  د  زیات  پرتله  په  هلکانو  او  وګړو  ځوانو  او    ې علوله  استثامر  اخیستنې،  له  ګټه 
وګړي زیاتره د معلولیت    اخته . په جنيس تاوتریخوايل باندې  رسه مخامخيږي   خطرونو   ډکو چندونو له تاوتریخوايل  

ي  و ا امکان د دې  لرونکو وګړو ساتونکي او خپلوان دي، چې په هر ډول دوی ته چوپړتیاووې وړاندې کوي او ی 
په هغوی پورې تړاو ولري او ګامن کېږي چې دغه تاوتریخوايل په ساتندویه مرکزونو،   ۍ چې ځوانه ښځه یا نجل 

 (. A/72/133, 2017, para.34)   کې رامنځته کېږي   مدرسو، مؤسسو، کورنو او په نورو شخيص یا عمومي ځایونو 
عبارت    ، دي   ې لرونکې نجونې او ښځې وررسه مخامخ د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوايل ډولونه چې معلولیت 

رسې توګه د خپلواکۍ څخه بې برخې   دی له: بد چلند، جنيس، عاطفي او بدين ناوړه ګټه اخستنه، په خپل 
ښځو په واسطه د ماشوم وژنه، بې غوري، کورنی تاوتریخوالی، زیان    کول، د دوی سپارل مؤسسو او بنسټونو ته، د 

ه ماشومتوب کې واده کول، د زور وادونه، د ښځو د اوالد ځای له منځه وړل، په جربي  رسوونکې کړنالرې لکه پ 
 (. A/HRC/20/5, 2012, para.12-27)   توګه بې اوالده کول 

دی، چې ځوانې معلولیت لرونکې نجونې په دغه خطر کې واقع    ی د ماشومانو واده کول هغه ډول تاوتریخوال 
د هغو له ډلې څخه هغه کورنۍ چې معلولیت لرونکی هلک ولري، د    کېږي، چې کوالی ش ډیر الملونه ولري؛ 

معلولیت لرونکو نجونو په زور رسه دا ډول ودونو ته د هڅولو میل لري؛ ځکه چې دوی هغه د خپلو بچیانو د اوږد  
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لیت  (؛ یا په کورونو کې د معلو A/72/133, 2017, para.33)   مهاله خوندیتوب او امنیت لپاره د ډاډ وړ الر بويل 
فشار له امله یا په دوی باندې د اوړنده لګښتونو څخه د ځان    ي لرونکو وګړو د شتون څخه د را پیدا شوي اقتصاد 

غاړه دي، لږ او یا ځان ورڅخه    ر تر څو هغه لګښتونه چې د کورنۍ پ   ، ي خالصولو په خاطر دا ډول پرېکړې کو 
 خالص کړي. 
ښځو    اخته ګډوډیو باندې د    و جراحي کول او درملنه ده، چې په شدید یو بل ډول د هغه هورمون    د تاوتریخوايل 

م د ویستلو د جراحۍ عمل تررسه کولو ته اشاره وکړو،  حِ او نجونو د ودې مخنیوی کوي. که د بېلګې په توګه د َر 
په   ي و چې کله د حامله کیدو د درد او ناآرامۍ د ټيتوايل په پلمه، کله د نجونو د ودې ټيټول د بلوغیت د مخنی 

د اسانه ساتنې په پلمه، تررسه کیږي. دغه ټولې الرې د برش حقونو نه   و پلمه او کله د دوی د قد او وزن ټیټول 
دوی ته په زیان رسولو او د دوی د شان او منزلت    ي هغو وګړو ګټو ته، چې د دغو وګړو ساتنه کو   مراعاتول دي او د 

نجونو د ودې درول په هیڅ پلمه، هغو کورنیو ته چې د خپلو معلولیت   . د تررسه کيږي په نظر کې نه نیولو رسه، 
دی. د ماشوم د حقونو کمیټه ټینګار کوي چې  ه  لرونکو نجونو لپاره مرسته نيش چمتوکوالی، یو مناسب ځواب ن 

اين  عملونو او الرو په پلمه استفاده ش، چې د ماشوم د شأن، انس   و و تفسیر نيش کوالی د هغ ټ د ماشوم د لویو ګ 
 ,A/72/133, 2017, para.32; CRC/C/GC/13, 2011) ي  کرامت او د هغې د بدين روغتیا حق رسه په ټکر کې و 

para.61 .)   د دغو تاوتریخوالو په شتون رسه، دغه وګړي د جنيس تاوتریخوايل او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوايل
یو شمیر مهمو ستونزو رسه مخامخ کېږي؛    په وخت کې، د قضایي څېړنې او عدالت سیستم ته په الرسس کې، د 

و خطر، د  ل لکه: د کور څخه د شړلو خطر، د نوم بدوالی، په مؤسسو کې اچول، د ماشوم ساتنې له السه ورکو 
تاوتریخوايل د مخنیوي د امکاناتو او برنامو نشتون او یا هغه ته نه الرسس، د نورو مالتړونو د السه ورکولو او د  

  ره د هغه وګړو په مټ چې د دوی رسه هم د مايل او عاطفي اړخه تړاو لري ې او غچ اخیستلو و زیات تاوتریخوايل 
 (A/67/227, 2012, para.59 .) 
هغوی    دې ستونزې د مبارزې لپاره، د معلولیت لرونکو وګړو رسه باید د جنسیت او عمر له اړخه مرسته او د   د 

ساتونکو هوساینه په زیاته کچه یو له بل رسه تړلې ده. د    منظم مالتړ وش. د معلولیت لرونکو وګړو او د هغوی د 
وړاندې د تاوتریخوايل په مخنیوي کې ډېر    ر کورنیو د فزیکي او رواين ستړیاوو مخنیوی، د معلولیت لرونکو وګړو پ 

ساتونکی باید په ټولنه کې د شته مالتړ او چوپړتیاوو څخه برخمن وي. د  يې  اغېزمن دی. هم معلول کس او هم  
ورنۍ د غړیو د ستړیا د رفعه کولو حق، چې د معلولیت لرونکو وګړو څخه ساتنه کوي، باید په ځانګړو بیړنیو او  ک 

موردي حالتونو کې د مالتړیزو مقررو له الرې په نظر کې ونیول ش او په ځانګړو رشایطو کې لنډ مهاله ساتندویه  
، ص ۱3۹3،  نیا صفاری )   نیو په واک کې ورکړل ش مرکزونه، د معلولیت لرونکو وګړي دساتلو په خاطر، د کور 

۱70 .) 
 پايلې د څېړنې  

بیا کتنو له مخې، معلولیت لرونکي وګړي هم د نورو وګړو په څېر د کورنۍ درلودو حق    د شته نړیوالو اسنادو د 
شمیر او د  لري، دغه پراخه مفهوم رسبېره په واده کولو، نور مفهومونه، لکه: د پالر کیدو احساس د ماشومانو په  

دوی ترمنځ په واټن کې خپلواکه پریکړه نیونه او د نورو رسه په مساوي ډول په ځانګړې توګه دبچیو درلودلو او  
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پلمه چې دوی وړتیا نلری، د دغې حق    ې مالکیت حقونه، شامیلیږي، چې نباید معلولیت لرونکي وګړي په د 
د    ، تاوتریخوايل د  څخه بې برخې پاتې کېدل،  څخه بې برخې پاتې ش. د ماشومانو راوړلو او جنيس اړیکو  

ټولنیزو اړیکو د محدودیت د شتون څخه    غریبۍ، جال وايل او د   کورنۍ د   د   ، ځورونې   د   معلولیت لرونکو وګړو 
. د پوهې نشتون او په ټولنه باندې د منفي فکر حاکموالی، انګېرل کېږي چې د معلولیت  رامنځته شوي السته  

تونزو اصل ریښه ده، چې ډیری محدویتونه او محرومیتونه د یو مناسب فرهنګي بسرت  لرونکو وګړو په مخ کې د س 
کولو او تضمین کولو    د نشتون له امله رامنځته شوي دي؛ نو پر دې اساس د معلولیت لرونکو وګړو د حق د عمل 

من کیدو یو مناسب  حقونو څخه د برخ له    ګام، فرهنګ جوړونه ده. قانون جوړونه او فرهنګ جوړونه   ی لپاره لومړن 
؛ رسبېره  ی دې لحاظ د رسنیو او جمعي اړیکو د وسایلو رول ډیر مهم او د اهمیت وړ د ه  بسرت رامنځته کوي، نو پ 

دې د معلولیت لرونکو وګړو، د حقونو پوره عمل کول، په حتمي توګه د هغوی د کورين ژوند د کیفیت رسه   پر 
کوالي ش معلولیت لرونکي وګړي د یو خوښ ژوند څخه    چې   ی او کورنۍ هغه لومړنی چاپېریال د   ی تړلی د 

توګه    سمه مسئله باندې په زیاته، پوره او    ې شته نړیوالو اسنادو او هوکړو ته په اشارې رسه په د   ې برخمن کړي، ول 
ر کم تر سرتګو کېږي.  ې ډ کې بحث  دی شوی او انګېرل کېږي چې د غریبۍ او جنيس اړیکو په برخه  ه  بحث ن 
  له شته نیمګړتیاوې او ستونزې    اړوند حقونو    د نړیوالو اسنادونو په زیات ټینګار رسه د معلولیت لرونکو وګړو  دشته  

برخې ته زیاته    ۍ انفرادي پلوه دي؛ په داسې حال کې چې په یوه هر اړخیز نظر کې باید د دغو وګړو د کورن 
ونزو او زیاتو لګښتونو په نظر کې نیولو رسه  ست   پاملرنه وش؛ ځکه چې د کورنیو مالتړ په لومړیو کې ممکن دی د 

د رسیدو او ساتنې په پایله کې، د دولت  به  د کورنیو مالتړ او تقویه، معلولیت لرونکو وګړو ته    خو اقتصادي نه وي،  
د مسؤلیتونو او لګښتونو د کمیدو المل ش او د دوی د کورنۍ په مالتړ به د معلولیت لرونکو وګړو په مخ کې  

 ونه او ستونزې هوارې ش. ډیری کړاو 
موادو رسه په   له او د ټکر نقطې د هوکړه لیک   يوشان کې  وانينو په شته ق  چې مسؤلین باید شته قانونونه و پلټي 

د    ش. د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو   برابر د هوکړه لیک د عمل کېدو امکان    او سمه توګه څرګندې ش  
لیکلو په مقام کې، د ټولنې    هوکړه لیک   ياد هوکړه لیک پلټنې ښیي، چې   لرونکو وګړو د حقونو  د معلولیت 

دې هوکړه لیک رسه د یوځای  له  دې اساس  ر  دی پرېښی، نو پ ه  دبېالبېلو معلولیت لرونکو وګړو ترمنځ توپیر ن 
 د ټولنې ټول معلولیت لرونکي وګړي پکې شامیلیږي.   چې   ش   عمل   قواني کېدو لپاره باید کورين  
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  زیست  محیط   در حوزه   افراد دارای معلولیت   شهروندی   حقوق بررسی 
 زیست  در پرتو حقوق محیط   شهری 

 محمدواثق حسینی 
 چکیده 

  دولت   وقتی   ولی   کرد،   آن   اجرای   به   موظف   را   دولتی   های دستگاه   متام   و   نوشت   را   حقوق   و   قوانین   بهرتین   توان می 
  روها پیاده مانند.  می   باقی   قانون   حد   در   وظایف   این   نکند،   فراهم   را   جامعه   عضو   هر   شهروندی   حقوق   اجرای   رشایط 

  که   موانعی   با   زیرا .  باشند   داشته   تردد   ها آن   توانند در با ولیچر منی   اشخاص دارای معلولیت   بگیرید؛   نظر   در   را 
.  است   شده   پایامل   ویلچری   افراد دارای   تردد   حق   نیایند،   روها پیاده   در   سواران موتورسایکل   تا   شهرداری گذاشته 

ویژه در میان ادارات دولتی، کمرت نهادی هست که برای تردد این افراد  در بخش مهندسی راه و ساختامن، به 
 بینی کرده باشد. پیش   ها ساز را در ساختامن تدابیری الزم و امکاناتی آسان 

  است  حرکت   در   رسارس   جهان   که   به این باوراند   ها آن   است.   حرکت   اصل   فالسفه،   میان   در   پذیرفته   اصول   از   یکی 
  رو ازاین .  فعلیت است   به   اش شده ذخیره   قوای   رسیدن   برای   او   تدریجی   سیر   و   تحول   و   تغییر   هر موجودی   حرکت   و 

  اصل   این   از   نیز   دارای معلولیت   افراد .  باشد   فراهم   پیرشفت   و   سیر   برای   الزم   امکانات   جامعه   اقشار   متام   برای   باید 
بتوانند آن   که   شود   سازی مناسب   و   طراحی   ای گونه به   باید   زیست شهری  محیط   و   نیستند   مستثنا    کلیه   از   ها 
  سازی مناسب  با  که  است  شهری  فضاهای  کلیه  ارتباطی  عامل  شهر  هر  در  معابر  شبکه . گیرند  بهره  آن  امکانات 

  روش   به   دستیابی   برای   شود. می   حل   جامعه   از   قرش   این   مشکالت   از   بسیاری   دارای معلولیت،   افراد   برای   آن 
  در   افراد دارای معلولیت   برای   سواره   و   پیاده   ارتباطی   شبکه   و   پیاده   معابر   شبکه   مشکالت   ابتدا   ، سازی مناسب 
  این   از   هدف   شود. می   معرفی   ها آن   برای   نیاز   مورد   طراحی   استندردهای   سپس   شود. می   بررسی   شهری   فضاهای 

  به  رسیدن  و  جامعه  اقشار  سایر  مانند  شهری  فضاهای  از  استفاده  در  این افراد  میزان نیازمندی  تحقیق، مطالعه 
  معترب   مدارک   و   اسناد   به   شده   سعی   آن   در   که   است   تحلیلی ـ توصیفی   تحقیق،   روش   است.   شهروندی   حقوق 

 بررسی شود.   موضوع  وجوه   متام   شده، اجرا   های منونه   درباره   مطالعه   با   مراجعه و 
  زیست، فضاهاي  زیست شهری، حقوق محیط  محیط   معلولیت، افراد دارای    شهروندي،   حقوق   کلیدواژگان: 
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 مقدمه 
  انواع   از   ای جامعه   هر   جمعیت   از   درصد   ۱0  حدود   متحد   ملل   سازمان   و   صحت   جهانی   سازمان   محاسبه   بر اساس 
  ای که گونه به .  ندارد   وجود   زمینه   این   در   روز به   و   دقیق   ، رسمی   آمار   افغانستان   در   اما .  برند می   رنج   ها معلولیت 

  هزار  800 حدود  است،  کرده  منترش  2005 سال  کپ در اندی  انرتنشنال  آمارگیری   مؤسسه  که  آماری  اساس  بر 
  ۱2  شنبه اند. )خربگزاری جمهور، سه دارای معلولیت   دهد، می   تشکیل   را   افغانستان   جمعیت   درصد   2.7  که   تن 

  که  کرد   اعالن    ش .  هـ   ۱3۹7  سال    دلو   3  در   افغانستان   در   رسخ   صلیب   املللی بین   کمیته   اما   ( ۱3۹2  قوس 
  این   در   جدید   فرد دارای معلولیت   هزار   ده   ساالنه   و   برند می   رنج   معلولیت   از   کشور   این   در   تن   میلیون   یک   از   بیشرت 
  جمله   از این   که   آمده است   امللل بین عفو    سازمان   خربنامه   در   ( 20۱۹  ژانویه   23سی،  بی شود. )بی می   ثبت   اداره 
  یا   و   مادرزاد   های معلولیت   دیگر   درصد   ۹0  و   برند می   رنج   جنگ   به   مرتبط   های جراحت   از   که   اند کسانی   درصد   ده 

  افزایش  علت  به  اخیر  های سال   در  ( ۱3۹7بهمن  3فارسی، سی بی ند. )بی ا حادثه  و  بیامری  از  ناشی  معلولیت 
  سال   در   که   ای گونه به .  دهد می   نشان   گیر چشم   افزایشی   جنگی   های جراحت   از   ناشی   معلولیت   رقم   جنگ، 
افراد   شامر  بر  گذشته   سال  یک  که در  کرد  اعالم   عامه  صحت  سابق  وزیر  فیروز،  الدین فیروز  داکرت  ش . هـ ۱3۹8

  فیروز  برند. می  رنج  معلولیت  از  افغانستان  جمعیت  درصد  5 تا  3 و  است  شده  افزوده  افغانستان  دارای معلولیت 
  ارتوپدی   بخش   ایجاد   گفت،   کابل   در   اکربخان محمد   وزیر   شفاخانه   ارتوپدی   بخش   گشایش   مراسم   در   سخنانی   در 
  و   جنگ   رانندگی،   تصادف   اثر بر   کشور   در   تن   میلیون   یک   حدود   زیرا   است،   کشور   های شفاخانه   های اولویت   از 

  تشویش   مانند   والدی   آفات   و   تصادف   یا   حادثه   بیامری،   جنگ،   معلولیت   عوامل   که   افزود   او .  اند شده   معلول   انفجار 
 1. است   بارداری   هنگام   در   مادران   حد از بیش   فعالیت   و 

  دولت   وقتی   اما .  کرد   آن   اجرای   به   موظف   را   دولتی   ی ها دستگاه   همه   و   نوشت   را   حقوق   و   قوانین   بهرتین   توان می 
  بنابراین   مانند. می   باقی   نوشته   حد   در   وظایف   این   نکند،   فراهم   را   جامعه   عضو   هر   شهروندی   حقوق   اجرای   رشایط 
  قریب .  بکند   خواهد می   عملی   کار   چه   دولت   حق   آن   بابت   و   است   حق   کدام   مربوط به   وظایف   شود   روشن   باید 
  قوانین   این .  است   شده   تعدیل   هم   یکبار   و   نوشته   افغانستان   معلولي   امتيازات   و   حقوق   قانون   که   است   سال   ۱0

  ماده   دارد.   معلول   شهروندان   انسانی   حقوق   با   مستقیم   ارتباطی   که   وظایفی   شوند؛   اجرا   باید   که   اند وظایفی   عمدتاً 
قانون   پانزدهم    اقتصادی،   اجتامعی،   های عرصه   در   را   مساوی   گیری سهم   حق   معلولین »   : کند می   بیان   این 
  ایجاد   مورد   در   در عمل   اما   .« باشند می   دارا   تبعیض   بدون   ورزشی،   و   تفریحی   تربیتی،   و   تعلیمی   فرهنگی،   سیاسی، 
به    . است   نشده   عملی   کاری   تبعیض،   رفع   برای   مناسب   تجهیزات   و   تأسیسات   ها، ساختامن   زیربناها،   ساختارها، 
  تردد  روها پیاده  در  تواند منی  ویلچری  شخص دارای معلولیت  یک   بگیرید؛  نظر  در   را  پیادهروها  فقط   گونه مثال، 

  حق  عماًل نیایند،  روها پیاده  به  سواران موتورسایکل  تا  اند گذاشته   که   متنوعی  و  متعدد  موانع  با  زیرا . باشد  داشته 
  کند  ایجاد  تردد  برای  باید  دولت  که  است  فضایی  آن  این . است  شده  پایامل  ویلچری  افراد دارای معلولیت  تردد 
  متخلف   های موتورسایکل   با   و   کند   سازی مناسب   باید   در تردد   افراد دارای   حق   شدن پایامل   مشاهده   به جای   و 

 

مهربان، عنوان 1 تاریخ نرش سه . احمد  تاریخ مشاهده  ۱5:2  -   8/۱4/ ۱3۹8شنبه  ، سایت وزارت صحت عامه،  قابل دسرتس  ۱3۹8قوس    24،  :  در ، 
https://tinyurl.com/yyf22awn   
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  هست   نهادی   کمرت   دولتی،   ویژه در ادارات به   ساختامن،   و   راه   مهندسی   بخش   در   یا   و   کند   برخورد   دیگر   ای گونه به 
  هایش ساختامن   در   را   ساز آسان   امکاناتی   و   الزم   تدابیری  دارای معلولیت   کارمندان   یا   و   مراجعان   تردد   برای   که 

  تکالیف   به   ها نگاه   همواره   اما   دارند؛   به عهده   را   تکالیفی   ملت   و   دولت   مرتقی،   جامعه   یک   باشند. در   سنجیده 
  به عهده   را   تکالیفی   جامعه   در   نیز   شهروندان   که   نکته   این   است و   بوده   آن   حاکمیت   تحت   مردم   در برابر   دولت 
 است.   شده   پرداخته   آن   به   کمرت   حداقل   یا   مانده   مغفول   دارند، 
  که   جا آن .  یابد می   حاکمیت   جامعه   یک   افراد   روابط   بر   که   است   االجراییالزم   مقررات   و   قواعد   مجموعه   حقوق 
  آورد، می   میان   به   سخن   دولت   با   افراد   روابط   از   که  هرجا   و   خصوصی   حقوق   کند، می   صحبت   افراد   روابط   از   حقوق 
  چنین هم   و   پردازد می   دولت   مقابل   در   افراد   حقوق   به   که   جا آن   از  شهروندی   حقوق .  شود می   نامیده   عمومی   حقوق 
 است.   عمومی   حقوق   از   جزئی  حقوق   این   لذا   کند،   تأمین   را   حقوق   این   است   موظف   دولت 
  ماهیتی   دارای   زیست  محیط   بر   حق .  است   « زیست  محیط   بر   حق »   شهروندان،   حقوق   از   یکی   میان   این   در 

  هر   حق   زیست،  محیط   بر   حق   فردی   بعد   جمعی.   بعد   هم   و   دارد   فردی   بعد   هم   که   معنا  این  به   است؛   دوبعدی 
  از   نیز   خود   کرده،   جلوگیری   زیست  محیط   مخرب   های فعالیت   متامی   از   که   است   زیست  محیط   تخریب   قربانی 

  شهروندان   برای   را   تکالیفی   و   حقوق   که این   عین   در   زیست  محیط   بر   حق   که   مناند   ناگفته   البته   .کند   خودداری   آن 
  همسویی   و   همکاری   بدون   آن   تحقق   مجموع،   در   اما   دهد، می   گسرتش   را   ها دولت   وظایف   یا   کند می   ایجاد 
 نیست.   پذیر امکان   حقوقی   اشخاص   و   افراد   ها و دولت   همه   های کوشش   و   ها توانایی 
  حقوق  نقیض   رفتارهای   بیشرت .  نامند می   شهروندی   محیطی زیست   حقوق   ناقض   را   کننده آلوده   فعلِ   فاعلِ 
  جرایم   یا   و   جان بی   جاندار،   عنارص   در مورد   ارتکابی   جرایم   بندی دسته   در   قانون،   مطابق   شهروندی   محیطی زیست 
  آب،   برصی،   های آلودگی   جمله   از   آن   شکل   هر   به   آلودگی   ایجاد   . گیرد می   قرار   زیست  محیط   علیه   مستقیم غیر 
  حق   هامنا   که   را   شهروندی   حق   ترین و اصلی   شهروندان   جسمی   و   روانی   روحی،   سالمت   غیره،   و   ها پسامنده   هوا، 
 ( 46:  ۱3۹7رضوانی،  )   . کند می   مواجه   جدی   خطر   با   است،   و سالمت   حیات 
  گذارد اثر می   انسان   های فعالیت   بر   دارد،   جریان   ها آن   در   زندگی   که   هایی محیط   همه   مانند   شهری   زیست  محیط 

  فجایع   باشد   مخرب   اگر   متقابل   اثر   این   درگیرند،   آن  در   که   زیادی   نفوس   شامر   دلیل   به   و   شود می   متأثر   آن   از   و 
  کاهش   در   مهمی   عامل   شان اطراف   زیست  محیط   با   برخورد   در  شهروندان   رفتار . داشت   خواهد   محیطی زیست 

 . است   شهری   حیات   در   محیطی زیست   مخاطرات 
  رشایط   درواقع   و   محیطی زیست   نظر   از   متعادل   و   سامل   زیست  محیط   از   برخورداری   حق   از   فردی   هر   که   رو ازآن 

  شهروندی   حق   ترین اساسی   که   حیات   حق   دیگر   عبارت   به   یا   است   برخوردار   زیست  محیط   در   زندگی   مناسب 
که روند عادی زندگی یک فرد را    هایی متام فعالیت   رو ازاین   شود، منی   محقق   سامل   زیست  محیط   بدون   است 

، از نظر قانون جرم و مصداق بارز تعدی به حقوق  کند زندگی سامل را از شهروندان سلب می تهدید و امکان  
های خود،  گی ویژ است. افراد دارای معلولیت، با توجه به  زیستی افراد   مدنی، حقوق شهروندی و حقوق محیط 

   موجب قانون از تبعیض مثبت برخورداراند. به 
 .  است   قانومنداری   و   برابری   سوی   به   حرکت   و   اجتامعی   موجود   عنوان   به   انسان   فکری   بلوغ   نشانه   شهروندی، 
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  را   مطلق   بری فرمان   و   دهد منی   تن   بردگی   به   کند، منی   سکوت   دارد،   فساد   به   میل   که   قدرتی   برابر   در   شهروند 
.  دهد   حیات   ادامه   صلح   و   امنیت   در   و   برسد   مدنی   آزادی   به   تا   گذرد می   طبیعی   آزادی   از   شهروند .  پذیرد منی 

.  پندارند منی   خود   رعایای   را   شهروندان   و   کنند منی   حکمرانی   پادشاهان   شیوه   به   شهروندمدار،   جامعه   در   مدیران، 
  و   کند می   تغییر   فرایندی   چنین   در   قدرت،   معامری   نیست؛   ساده   گزینی واژه   یک   شهروند،   به   رعیت   ل شدن بد 

است.   انسان   تکریم   و   متدن   سوی  به   حرکت   نشانه   شهروندی   حقوق   به   احرتام .  یابد می   ارتقا   فرد عمیقاً   جایگاه 
 ( ۱۱:  ۱3۹8)موسوی مقدم،  

  او . یابد می  فرمانروایی  جایگاه  در  را  خود  و  گیرد می  فاصله  کند، می  بری فرمان  که  تبعه  از  وصف،   این  با  شهروند، 
  احساس  کند، می  زندگی  آن  در  که  محیطی  و  خود  همنوعان  برابر  و  بیند می  جمعی  حیات  در  را  فردی  سعادت 
  پیامد   استبداد   و   فساد .  نیست   نظمی بی   و   شورش   از   کم   جامعه   در   تفاوتی بی   شیوع   خطر .  کند می   مسئولیت 

 نهضت.  است   قانونی غیر   مقاصد   به   رسیدن   برای   قانون   از   ابزاری   استفاده   و  جمعی   بر   فردی   منافع   برتری 
  و   گزارد می   احرتام   اجتامعی   قواعد   به   شهروند . است   اداری   فساد   با   مقابله   مؤثر   های شیوه   از   یکی   شهروندسازی 

  اصلی   زیست  محیط   به   احرتام   ای جامعه   چنین   در .  کند می   تالش   قانومندار   و   متمدن   جامعه   یک   ایجاد   برای 
  اساس   بر   شهرها   آیا .  کنند می   تالش  پاک   و   امن   شهری  به   رسیدن   برای   شهروندان   و   شود می   دانسته   پراهمیت 
 شوند؟ می   ایجاد   محیطی زیست   معیارهای 
.  رویند به رو   انرژی   منابع   و   سوخت   گسرتده   هدررفت   و   ترافیک   هوا،   آلودگی   پدیده   با   اکنون هم   بزرگ   شهرهای 
  گسرتده،   و  مجاز غیر  سازهای و ساخت  محیط،  بهداشت  به  توجهی بی  نشینی، حاشیه  سبب   به  تن   هزاران  حیات 
  جهانی  در   اکنون هم   تن،   میلیارد   هفت   از   بیش .  دارند   قرار   خطر   معرض   در   فرسوده   و   ناایمن   های خانه   در   سکونت 
  آیا .  نهاد   خواهند   پای   آن   بر   آینده   در   که   است   هایی نسل   و   ها انسان   مشرتک   میراث   زمین   کنند؛ می   زندگی   واحد 

  پاسخی   جهانی   شهروند   پدیده   شد؟   خواهد   بنا   محیطی زیست   و   انسانی   معیارهای   اساس   بر   آیندگان   گاه سکونت 
.  کند می  سلب   انسان  از  را   سامل  زیست  محیط   بر  حق  که  است  مسئوالنه غیر  اقداماتی  و  تصمیامت  به  مسئوالنه 

  از .  کند   اش محافظت اجتامعی   نظم   از   تنهایی به   تواند منی   ای جامعه   هیچ   شدن جهانی   روند   توسعه   نتیجه   در 
  های آلودگی   و   شامل   قطب   های یخ   شدن آب   زمین،   سیاره   شدن گرم .  دارند   مشرتکی   رسنوشت   زمینیان   دیگر   سوی 

 کند. می   تهدید   را   همگان   زندگی   خودروها،   و   صنایع   از   ناشی   گسرتده 
  به   پذیر مسئولیت   انسان   عمیق   توجه   بازتاب   اکولوژیست   شهروند   و   جهانی   شهروند   چون   نوینی   مفاهیم   ظهور 
تأمین زیست   الزامات   بین   است   ناگزیر   انسان   حارض   عرص   در .  است   محیط    مناسب   های زیستگاه   محیطی و 
  اکنون هم  و  است  نبوده  موفق  چندان  توازن  این  ایجاد  در  افغانستان  شهرسازی  نظام . کند  برقرار   موازنه  انسانی 

  حاکمه  قوه   آیا   شوند؟ می   بنا   شهرنشینان   سلیقه   اساس   بر   شهرها   آیا .  دارد   قرار   پراهمیت   پرسش   چندین   برابر   در 
  شهروندان   دادخواهی   برای   مؤثری   های شیوه   آیا   است؟   کرده   فراهم   را   آسان   شد و آمد   و   سامل   زیستگاه   بر   حق   زمینه 

سازی،  بلندمنزل   مانند   خطرناکی   های بدعت   دارد؟   وجود   محیطی زیست   صدمات   برابر   در   پذیر مسئولیت 
 گذاشت؟   خواهند   جای   بر   مخربی   پیامدهای   چه   سازی و... شهرک 
 کنکاش   مورد   را   محیطی زیست   مسائل   شهروندی   حقوق   نگاه   از   و   دهد   پاسخ   ها پرسش   این   به   کوشد می   مقاله   این 
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  مشابه  مفاهیمی   با   آن   شهروندی و تفاوت   حقوق   درست   مفهوم   شناخت   مستلزم   مقصد   این   به   وصول .  دهد   قرار   
.  یافت   خواهد   اختصاص   شناسی مفهوم   به   مقدماتی   بخش   دلیل   این   به .  است   شهرنشینی   و   برش  حقوق   قبیل   از 

  و   سامل   زیستگاه   بر   حق   شهری،   فضای   خلق   حق   موضوعات   با   ترتیب به   آن،   از   پس   نوشتار،   این   مخاطبان 
 شد.   خواهند   آشنا   فروشی   قانون   پیامدهای 

 پیشینه تحقیق 
  در  معلولین  حقوق  تحقیقی را با عنوان »جایگاه  ۱3۹7در سال  نظرلو  شیرزاد  زهرا  و  ازندریانی  گرجی  اکرب علی 
  شهری  حقوق  توجه  که  است  شهری« در ایران به روش تحلیلی انجام دادند. نتیجه تحقیق حاکی  حقوق  حوزۀ 
  شهری،   تسهیالت   به   شهروندان   برابر   دسرتسی   لزوم   و   آنان   شهروندی   حقوق   به   توجه   باب   از   معلول   افراد   حقوق   به 

 . است   دخل ذی   های دستگاه   توجه   نیازمند   و   است   ی رضور   امری 
  مناسب   شهری   طراحی   بررسی   و   تحقیقی را به نام »تحلیل ۱3۹5توکل در سال    و مینا   کلویر   رشید   الله حجت 
سامل« در ایران به روش کیفی انجام دادند. آنان به این نتیجه    و   آل ایده   شهری   ساختار   ایجاد   برای   معلولین 

که     آرزوی   یک   صورت   به   معلوالن   حضور   برای   مانع   بدون   شهری   و   مسکونی   محیط   به   دستیابی رسیدند 
  اما   شود، می   انجام   کارهایی   منایشی   صورت به   ها محیط   برخی   در   که این   رغم به   و   است   کرده   جلوه   نیافتنی دست 

نداشنت    دسرتسی .  ندارند   جامعه   در   حارض   افراد دارای معلولیت   به   نگاهی   شهرسازان   و   معامران   هنوز   متأسفانه 
ورزشی،    تفریحی،   آموزشی،   اداری،   مراکز   خرید،   مراکز   نقل، و حمل   خدمات   جامعه،   عمومی   امکانات   به   این افراد 

 . است   دیدگاه   و   نگرش   همین   از   حاکی ...  و 
 حقوق  های اولویت   تحقیقی با موضوع »بررسی   ۱3۹3حمیدرضا صارمی و رضوان معظمی گودرزی در سال  

شهری« را در ایران به روش توصیفی تحلیلی انجام دادند. نتیجه تحقیق    فضاهای   به   نسبت   معلولین   شهروندی 
های مناسب عبور و مرور در سطح شهر، تعمیرات  آنان این بود که مشکالت اصلی افراد دارای معلولیت نبود راه 

 و... است. و اماکن عمومی نظیر سینام، پارک، کتابخانه، دانشگاه، مرتو، مکتب  
 روش تحقیق 

  حقوق   و در پرتو   شهری   زیست  محیط   در حوزه   افراد دارای معلولیت   شهروندی   حقوق بررسی   نوشتار،   این   موضوع 
  از   املللی بین   و   داخلی   گذاری قانون   حامیتی   هایظرفیت   و   شهر   در   این افراد   جایگاه   زیست با نظرداشت  محیط 
تحلیلی استفاده شده  ـ و در آن از روش توصیفی   است   شهر   بر   آنان   حق   بر   تأکید   با   افراد دارای معلولیت   حقوق 
 است.  
  کیفیت   زمینۀ   در   داخلی   گذاری قانون   سیر   بررسی   به   باره، این   در   املللی بین   و   داخلی   قوانین   سیر   واکاوی   از   پس 
  تصویب   عرصۀ   افغانستان در مجلس و کابینه جمهوری اسالمی    مصوبات   بر   تأکید   با   شهری   سازی مناسب   به   توجه 

  دو   این   سازی تصمیم   رویۀ   توجه   میزان   شهروندی و ـ شهری   حقوق   و   شهری  مدیریت   با   مرتبط   مصوبات   اجرای   و 
معلولیت   وضعیت   به   نهاد  دارای  است   اشخاص  شده  ارائه    چنین هم   . پرداخته  و  مفاهیم  بیان  برای  محقق 

 ای نیز بهره برده است. چهارچوب نظری از روش مطالعه کتابخانه 
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 شهروندی   حقوق   قلمرو   و   مفهوم 
  ادبیات   در   « شهرنشینی   حقوق »  و   « شهروندی   حقوق »   ، « شهروندی »   مانند   مفاهیمی   پیدایش   از   دهه   دو   از   بیش 

وجود    با .  بود   آور شگفت   نوظهور   مفاهیم   این   از   حقوقی ـ سیاسی  محافل   استقبال .  گذرد منی   افغانستان   حقوقی 
  های پژوهش  گسرتدگی   وجود  با  سخن،  دیگر  به  ورزی نشد. اندیشه  شهروندی  حقوق  شناسی مفهوم  درباره  ، این 

  به   کمرت   ، شهروندی   اصول   و   قواعد   تدوین   و   تبیین   منظور به   ها شهرداری   حتا   و   گانه سه   قوای   اجرایی   نهادهای 
  گرا تقلیل   نگرش   دو .  کنیم می   شهروندی برخورد   مفهوم   و   شهروندی   حقوق   از   توجه   درخور   و   کامل   جامع،   تعبیری 

  در   دهد، می   ارتقا   برش   حقوق   حد   در   را   شهروندی   که   گرا کلی   نگرش   و   داند می   تابعیت   هامن   را   شهروندی   که 
 ( 22:  ۱3۹8است. )موسوی مقدم    یافته   بازتاب   قانونی   متون 

 چهارچوب نظری 
 شهروندی   حقوق   تحلیل   و   تعریف   . الف 

  با . است  جامعه  این  به  وابسته   عضو  معنای  به  « وند »  و  انسانی  جامعه  معنای  به  « شهر »  کلمه  دو  از  مرکب  شهروند 
  انتشارات  اجتامعی  علوم  تخصصی  لغات  فرهنگ  در . گیرد منی  قرار  روستا  ساکن  مقابل  در  شهروند   وصف،  این 

  شهروندی  مفهوم  ریشه : » شود می  آغاز  گویا  های اشاره  با  ( Citizenship)  یا  شهروندی  مدخل  کمربیج،  دانشگاه 
  بردگان   و   زنان   و   است   خورده   گره   شهر   در   عضویت   با   حقوق   ها آن   در   که   یافت   یونان   شهرهای دولت   در   توان می   را 
 امریکا  انقالب   از   پس   شدن، صنعتی   و   سازی ملت   دوگانه   فرایند   درباره   شهروندی   به   مدرن   نگاه .  شود منی   شامل   را 
  به   که   شهر   در   سکونت   معنای   به   نه   شهروندی   معنا   این   به   ( ۱35:  ۱378)اقبالی،    « است.   شکل گرفته   فرانسه   و 

  است،   نبوده   آن  در   سکونت   معنای   به   شهر   در  عضویت   یونان   در .  است  اجتامع   یک   در   حقوقی   عضویت   معنای 
شناخته شدن   به   معنای   به   بلکه  دانسته    شهر دولت   تبعه   درواقع   که   است   افرادی   اجتامعی   حقوق   رسمیت 
  فئودالی   های نظام   فروپاشی   و   امروزی   های دولت   گیری شکل   از   یافت و پس   ادامه   اروپا   در   مفهوم   همین .  شوند می 
 دارد.   اشاره   دولت   تابعیت   به   چیز هر   از   بیش   که   یافت   مدرنی   معنای   شهروند   پیشامدرن،   های سلطنت   و 

  روشنی   تعریف   اما   گشته،   جاری   مداران سیاست   قلم   و   زبان   بر   گسرتده   طور به   گذشته   دهه   شهروندی در دو   مفهوم 
  و   پذیرند منی   را   مبهم   مفاهیم   حقوق   عاملان .  دارد   تابعیت   با   وثیق   پیوندی   شهروندی .  است   نشده   آن   از 

  این   بر   افغانستان   حقوق   بزرگ   متفکران   از   برخی .  کنند منی   ترویج   را   تفسیر   و   تردید   ادبیات   اساس  بر   قانونگذاری 
  مفهوم   شود. این می   نامیده   شهروندی   حقوق   عمومی،   مؤسسات   با   رابطه   در   کشور   یک   اتباع   حقوق   که   باورند 
  نشان   را   سیاسی   جامعه   یک   در   فرد   فعال   نقش   از   نوینی   معنای   که این   یا   است   معین   کشور   یک   اتباع   حقوق   تکرار 
  نظام   به   طوالنی   تأخیر   با   شهروندی   چرا   توصیف،   این   با .  ندارند   کاملی   همپوشانی   تابعیت   و   شهروندی   دهد؟ می 

 درباره  حقوق علم   عمومی   مقدمه   در   و   دهد منی   ارائه   آن   از   تعریفی   حقوق   ترمینالوژی   رسید؟   افغانستان   حقوقی 
 .  نیست   قدرت   صاحبان   دیدگاه   و   حکومت   ساختار   با   ارتباط بی   مفهوم   این   با   بیگانگی .  شود منی   گفته   سخن   آن 

 دهد. می   توسعه   را   حاکمه   قدرت   بر   پذیری نظارت   و   کند می   رشد   ساالری مردم   بسرت   در   شهروندی 
   شهروندان   خودکامه   حاکامن .  است   داده   ترجیح   فرماندهی   بر   را   فرمانربی   که   است   رعیت   هامن   خاموش   شهروند  
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  به  را  بیداری  زنگ  مقابل،  در  ساالر، مردم  جامعه . کنند می  فراهم  را  آنان  رسگرمی  اسباب  و  پسندند می  را  منفعل 
  صدای .  دهد می   قرار   شهروندی   های مسئولیت   ردیف   در   را   نقادی   و   مردمی   نظارت   اسباب   و   آورد درمی   صدا 

  نقش   و   جایگاه   شناسایی  سوی   به   هایی گام   اگرچه   شود، می   شنیده   نهاد مردم   های سازمان  طریق  از   شهروندان 
.  دانست  کامل   را   ها آن   بر   حاکم   حقوقی   نظام  توان منی   ولی   است،   شده   برداشته   دادخواهی   در   ها سازمان   این 
  زیست،  محیط   گوناگون   های بخش   در   ها سازمان   این   گسرتش   و   شهروندی   حقوق   تقویت   بین   معناداری   رابطه 

 با  ارتباط بی   گذشته،   دهه   دو   طی   در   شهرسازی،   گسرتده   انحرافات .  دارد   وجود   فرهنگی   میراث   و   شهرسازی 
 ( 2، ف  ۱385مور،  لیک نیست. )به   محیط   تغییر   فرایند   در   ها سازمان   این   غیبت 

  قرار  شهروندان  فهرست  در  باستان  یونان  در  کودکان . است  تربیت   و  آموزش   با  آمیخته  تاریخ،   آینه  در  شهروندی، 
  جامعه   یک   در   طلبی حق   شیوه  و   شهروندی   آداب .  بودند   محروم   شهروندی  حق   از   نیز   بردگان   و   زنان   و   نداشتند 
  هدایت   متدن   سوی   به   را   او   غریزه،   ولی   ست، گرا جمع   طبیعت   حکم   به   انسان .  است   اکتسابی   مدار قانون 
  های انسان   پرورش   و   شهروندسازی   فرایند   در   قدرت   صاحبان   رفتار   و   آموزشی   نظام   رسمایه گذاری .  کند منی 
  ای چندان بهره   شهرسازی   قلمرو   در   افغانستان   حقوقی   نظام   و   نیست   بخش رضایت   و   کافی   پذیر قانون   و   طلب حق 
  در   شهروندان   غیبت   شهری   های طرح   شکست   مهم   های علت   از   یکی .  است   نربده   شهروندی   نهفته   نیروی   از 

  محصول   شهرها بیشرت   گسرتش   و   توسعه   روند   این،   بر   افزون .  هاست طرح   این   اجرای   و   تصویب   تهیه،   مراحل 
  بیش   افغانستان .  شود می   تحمیل   شهروندان   بر   و   تهیه   شهرها   شورای   و   اداری   مقامات   توسط   که   است   ضوابطی 

  دست   از   را   خود   اهمیت   و   ابهت   که   است   مقرراتی   برابر   در   کرنش   و   قانون   حاکمیت   نیازمند   دیگر   زمان   هر   از 
 است:   گوناگون   رفتار   دو   منشأ   و   فرهنگی   بلوغ   نشانه   شهروندی .  اند داده 

 است؛   اجتامعی   انضباط   و   نظم   آن   پیامد   که   قانون   برابر   در   فروتنی   و   . فرمانربی 1
 . است   ساالری مردم   تعمیق   و   آزادی   پیامد   که   ستمگری   و   تبعیض   برابر   در   . نافرمانی 2

  ارتقا  فرمانروایی   به مقام   فرمانربی   درجه   از   را   او   و   شود می   اعطا   جامعه   رسمی   عضو   به   که   است   منزلتی   شهروندی 
  را   اثرگذاری   و   طلبی حق   پذیری، مسئولیت   محیط،   بر   کنشگری   دگرخواهی،   وجود،   متام   با   شهروند، .  دهد می 

  وثیق   ربطی .  شود می   صالحیت متامیز و بی   حق ولی بی   تبعه مسئول،   و   رعیت   از   ترتیب   این   به   و   کند می   احساس 
  ملیت،   زبان،   نژاد،   از   نظر   رصف   شهر   ساکنان .  دارد   وجود   شهرنشینی   و   شهروندی   حقوق   برش،   حقوق   بین 

  بر   حق   از   مندی بهره   سزاوار   دینی،   عقاید   و   سیاسی   های گرایش   قومیت،   جسمی،   ناتوانی   سن،   جنسیت، 
 اند. شهری   فضای   خلق   در   مشارکت   حق   و   آسان   شد و آمد   حق   سامل،   زیست  محیط 

 برش   حقوق   و   شهروندی   . رابطه حقوق ب 
  تاریخی  انسانی،  کرامت   و  شأن  به  احرتام  لزوم   و  آزادی  برابری،  عدالت،  مانند  هایی ارزش  معنای  به  برش،  حقوق 
  در   این .  گردد بازمی   النهرین بین   های متدن   و   باستان   یونان   از   پیش   دوران   به   آن،   نظری   خاستگاه   و   دارد   طوالنی 
 حقوقی  نظم   از   بخشی   عنوان   به   را   آن   امروزی،   مفهوم   در   برش   حقوق   گفتامن   پیدایش   های نشانه   که   است   حالی 
  در  شهروند  و  برش  حقوق  اعالمیه  مانند  هایی اعالمیه  صدور  و  فرانسه  امریکا،  های انقالب  در  معارص،  املللی بین 
 ( ۱۹:  ۱3۹۱)تاموشات،  .کرد    مشاهده   توان می   هجدهم   قرن 
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  حقوق   جهانی   سند   نخستین   تصویب   و   تدوین   به  اقدام   سابقه، بی   اجامعی   با   تا   داشت   آن   بر   را   جهانی   جامعه   آنچه 
  برترین   رسمیت شناخنت   به   لزوم   بر   مبتنی   انکارناپذیر   تکالیف   و   حقوق   از   فراگیری   نظام   آن   واسطه   به   که   کند   برش 
 اول  جهانی  های جنگ  دردناک  تجربه   دو  رهگذر  از  شود،  ایجاد  عدالت  آزادی،  برابری،  یعنی  انسانی  های ارزش 

  دالیلی   به   تنها   تن   ها میلیون   شدن قربانی   و   جنگ   دو   طول   در   رفتارها   ترین انسانی غیر   ارتکاب .  آمد   حاصل   دوم   و 
  تا   داشت   آن   بر   را   مندان اندیش   و   کرد   دار جریحه   را   املللی بین   جامعه   وجدان   ، ... و   ملیت   نژاد،   مذهب،   مانند 

 کنند.   آغاز   خشونت   و   جنگ   از   عاری   جهانی   ایجاد   و   حقوقی   نوین   نظم   ایجاد   برای   را   گسرتده   هایی کوشش 
دانسته    آن   برای   جایگزینی   عنوان   به   و   کرده   حلول   شهروندی   حقوق   کالبد   در   برش   حقوق   شود   گامن   شاید 
  اما است،  مکانی  و  فرازمانی  برش،  حقوق . متامیزند  یکدیگر  از  مصداق،  وحدت  وجود  با  مفهوم،  دو  این . شود می 

  و  شود می  مند بهره   داخلی  قانون  آور الزام  نیروی  از  که  هنگامی  برش   حقوق . است  پذیر نسبیت   شهروندی  حقوق 
  شهروندی   و   تابعیت   مفاهیم   گفت   توان می   آیا .  شود می   نامیده   شهروندی   حقوق   گیرد، می   خود   به   ملی   رنگ 
  خواهد   برطرف   را   شهروندی   مفهومی   گسرته   از   ناشی   حقوقی   ابهامات   پرسش   این   به   مثبت   پاسخ   اند؟ سان هم 
  به محض   تابعیت .  کند می   جدا   تابعیت   از   را   آن   که   است   ای گونه به   آن   معنایی   بار   و   واژه   این   از   عرفی   فهم   ولی   کرد، 
.  است   سیاسی   حقوق   اعامل   قدرت   و   آموزش  و   تعلیم   آگاهی،   شهروندی   جوهره .  شود می   تحمیل   طفل   بر   تولد 

 . مانند می   بیرون   شهروندی   گسرته   از   ولی   شوند، می   دانسته   تبعه   اگرچه   اطفال، 
  در   اروپایی(   اتحادیه   )عضو   خارجی   اتباع .  گیرد می   فاصله   تابعیت   از   تدریج به   خود   نوین   مفهوم   در   شهروندی 
  بند   از   نیز   جهانی   شهروند   مفهوم .  شوند می   مند بهره   رأی   حق   از   اروپایی   کشورهای   های شهرداری   انتخابات 
  پذیر امکان   قانون،   موجب   به   قوانین،   نقض   مجازات   عنوان   به   شهروندی   حقوق   از   محرومیت .  ست رها   تابعیت 
  اشخاص   به   شهروندی   حقوق.  نیستند   تابعیت   سلب   به   محکومیت   حکم   صدور   به   مجاز   دادرسان   ولی   است، 
 شوند. منی   نامیده   شهروند   حقوقی   اشخاص   و   دارد   اختصاص   حقیقی 

 شهرنشینی   حقوق   و   شهروندی   . حقوق ج 
  داری دامنه   های بحث   که   ست ها سال   اگرچه   متامیزند،   یکدیگر  از   قرابت   عین   در   شهرنشینی   و   شهروندی   حقوق 
  لوفور،   هانری   بار نخستین   را  ( Right to Cityشهرنشینی )   حق   نظریه   اما   دارد،   وجود   شهروندی   حقوق   درباره 
  فقیر   مهاجران   بود   شده   باعث   طبقاتی   جدایی   میالدی   ۱303  دهه   پاریس   در .  کرد   مطرح   فرانسوی   شناس جامعه 

  ذهن  به   را   فضا   کنرتول   برای   ساکنان   حقوق   اندیشه   موضوع،   همین   شوند.   رانده   حاشیه   به   شان ملیت   مبنای   بر 
  بود  باور  این  بر  او . شد  منترش  و   طرح  آن  از  پس  و  میالدی  3۹۱3 دهه  در  او  اثر  چندین  در  که  کرد   متبادر  لوفور 
  افرادی   آن   از   حق   این   بلکه   نیست،   سیاسی   و   اقتصادی   نخبگان   و   زمین   مالکان   حق   زمین،   کاربری   تعیین   که 

  حق   لوفور   نظر   از   بنابراین .  گذارد می   اثر   ها آن   زندگی   بر   مستقیم   طور به   زمین   کاربری   مورد   در   ها تصمیم   که   است 
  را   شهروندی   اگر   معنا   این   در .  کند می   زندگی   و   دارد   سکونت   شهر   در   که   گیرد می   تعلق   کسی   به   شهرنشینی 

.  است   « گاه سکونت »   در   اشرتاک   بر   مبتنی   شهرنشینی   حق   بدانیم،   سیاسی   اجتامع   یک   در   عضویت   بر   مبتنی 
  این   خلق   حق   آنان   کنند؛ می   فعالیت   و   زندگی   شهری،   فضای   در   که   شوند می   مند بهره   شهرنشینی   حق   از   کسانی 
 ( 5۱:  ۱3۹6داشت. )کریمی،    خواهند   را   آن   تغییرات   و   فضا 
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 گرفت:   نظر   در   توان می   شهری   مناطق   ساکنان   برای   را   عمده   حق   دو   « شهرنشینی   حق »   بحث   در   لوفور   نظر   از 
 ( 22:  ۱3۹۱شهری. )شقاقی،    فضای   تولید   در   مشارکت   . حق 2شهری؛     فضای   تخصیص   . حق ۱
  از .  دهد می   ارائه   شهرنشینی   حق   از   تری گسرتده   مفهوم   فرانسوی،   اندیشمندان   دیگر   از   تریبلون،   فرانسوا   ژان  

 است:   زیر   موارد   شامل   حق   این   او   نگاه 
برخورداری 4خانوادگی؛    زندگی   . داشنت 3شغل؛    . داشنت 2مناسب؛    مسکن   . حق ۱  مقابل  در   امنیت   از   . 

 ( 42زیست. )هامن:   محیط   به   احرتام   با   سامل   و   راحت   زیبا،   شهری   از   . برخورداری 5پلیس؛    تعرضات 
 های تحقیق یافته 
  با   شهرداران .  است   اثرگذار   و   پراهمیت   است،   شتابان   شدن شهری   فرایند   که   جهانی   در   شهروندی،   حقوق 
  زندگی   کیفیت   افزایش   شهرها،   به   بهرت   بخشی نظم   روند   به   حقوقی   نوین   شاخه   این   های داده   از   مندی بهره 

  و   ست رها   تابعیت   قید   از   شهرنشینی   حقوق .  داد   خواهند   رسعت   محیط   به   آنان   عالقه   احساس   و   شهرنشینان 
  متام   شامل   کند، می   وابسته   خاصی   دولت   به  را   اشخاص   که   فرهنگی   و   سیاسی   حقوق   رابطه   نوع   از   نظر   رصف 

 شود. می   مهاجران   و   کشور   یک   تابعان   از   اعم   شهر   ساکنان 
 رسپناه   و   شهری   فضای   خلق   حق 
اما فعال  .  دارد   وجود   افغانستان   حقوقی   نظام   بسرت   در   شهرنشینان   حقوق   ارتقای   و   شهروندی   توسعه   و   رشد   زمینه 

  حق   آسان،   شد و آمد  حق   شهرها،  امور   اداره   در  مردم   مشارکت   حق   رسنوشت،   تعیین   است. حق جای آن خالی  
  امکان   مبنا   این   بر .  است   شده   بینی پیش   اساسی   قانون   در   سامل   زیست  محیط   و   مناسب   مسکن   از   مندی بهره 

  شهری(   )مدیریت   زیستگاه   اداره   و   )شهرسازی(   محیط   تغییرات   در   شهروندان   یعنی   اصلی،   کنشگران   مداخله 
  های بخش   به   دولت   از   قدرت   انتقال   منظور به   مترکززدایی   نظریه   از   هدف   این   به   رسیدن   برای .  شود می   فراهم 
  اصلی   صاحبان   به   را   قدرت   و   دهد می   فرمان   کمرت   که   است   دولتی   خوب   دولت .  شود می   استفاده   عمومی   و   محلی 
 پردازد. می   حاکمیت   اعامل   به   و   واگذار   آن 

 شهری   ریزی برنامه   در   مشارکت   حق 
به   و   ریزی برنامه   خردورزی،   اساس   بر   مدرن   شهرهای .  نیست   اتفاق   پیامد   شهری   توسعه   قوانین  وفاداری 

  در   شهری   های طرح .  رسید   متدن   های دروازه  به   توان منی   شهر   قانون   رعایت  بدون .  گیرند می   شکل   شهرسازی 
  تحمیل   جامعه   بر   و   دون نظارت و کنرتول متخصصان تهیه و نیز    شهروندان   مستقیم   دخالت   بدون   افغانستان 

  نهاد های مردم سازمان   و   اند بیگانه   عمرانی   های برنامه   زمینه   در   پرسی همه   فرایند   با   ها شهرداری   و   دولت .  شود می 
  مبانی  بر   را   شهری   ریزی برنامه   تواند می   شهروندی   حقوق   تقویت   برای   قانونگذار .  نیستند   فعال   چندان 
  که   دولتی : » اند عقیده   این   بر   بزرگ   اندیشمندان .  کند   ترویج   را   « گفتگو »   رسمی   های شیوه   و   کند   بنا   ساالری مردم 
  طوالنی   مدت   برای   هرچند   زورگو،   و   فرمانده   دولت   اما   ماند، می   باقی   مرشوع   کند، می   قانع   را   مردمش   و   شنود می 

 ( 60:  ۱3۹6دهد. )کریمی،  می   دست   از   را   مرشوعیتش   باشد،   پایدار 
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  واقعی   تحقیق  همگانی،   پذیری مسئولیت   اساسی،   قانون   های ظرفیت   شناخت   نیازمند   باره این   در   پردازی نظریه 
 است:   زیر   قلمرو   دو   در   عمرانی   های برنامه   قلمرو   در   همگانی   مشارکت   موانع   بررسی   چنین هم   و   شهروندی   مفهوم 

 های والیتی؛ شاهراه   و   های شهری آزادراه   و   میدان هوایی   احداث   ساخنت بندهای آبی،   قبیل   از   ملی   . مقیاس ۱
 شهری.   های راه   طبقاتی کردن   طرح   و   مونوریل   )مرتو(   شهری   قطار   احداث   قبیل   از   محلی   . مقیاس 2

  و   حفظ   مورد   در   است   مکلف   اساسی )دولت   قانون   ۱5  ماده   موجب   به   زیست  محیط   از   در افغانستان حفاظت 
پس مردم  . نه وظیفه عمومی  ، است  دولتی  وظیفه   یک  ( . منايد  اتخاذ  الزم  تدابي  زيست  محيط  و  جنگالت  بهبود 

  اجرای  از  زیست  محیط  داران دوست  رسانند؟   انجام  به  را  دولتی   وظیفه  این  توانند می  و بخش خصوصی چگونه 
  و   شوند می   اجرا   محیطی زیست   های پیوست   بدون   که   ها تونل   بندها،   ها، بزرگراه   قبیل   از   عمرانی   بزرگ   های طرح 
 . کنند می   نگرانی   ابراز   گذارند، می   منفی   اثرات   هوا   و   آب   خاک،   جانوری،   گیاهی،   های گونه   بر 

  ها آن   نام   به   که   هایی تصمیم   در   مجازند   شهروندان   ( ۱4:  ۱38۹)سادات،  .  نیست   مشورت   جز   چیزی   ساالری مردم 
  اساس،   این   بر   محلی،   ساالری مردم   نظریه .  کنند   مشارکت   گذارد، می   اثر   ها آن   زندگی   کیفیت   بر   و   شود می   گرفته 
  امکان   شهروندان   به   و   مطرح   شهری   مدیریت   و   شهرسازی   قلمرو   در   فرانسه   پیرشفته چون   کشورهایی   از   برخی   در 

  فرایند  در   چنین هم  آنان . شود می  داده  ساختامن(   )جواز  شهری  فضای  اشغال  قانونی غیر  مجوزهای  به  اعرتاض 
  های محلی حکومت   به   و   تعیین   اداری   محکمه   توسط   که   تحقیق   کمیرس   طریق   از   عمرانی   و   شهری   های طرح   تهیه 

 ( ۱3۹3کنند. )صارمی و همکاران،  می   عقیده   اظهار   شود، می   معرفی 
 مناسب   مسکن   بر   حق 
  اعالمیه   2۱  ماده   موجب دانست. به   برش   بنیادین   و   اساسی   حقوق   از   توان می   را   رسپناه   از   مندی بهره   و   مسکن   حق 

.  است   شده   شناخته   رسمیت   به   حق   این   فرهنگی   و   اقتصادی   اجتامعی   حقوقی   میثاق   ۱۱  ماده   و  برش   حقوق 
  افغانستانی  خانواده   و   فرد   هر   حق   را   مناسب   مسکن   از   مندی بهره   حق   ، 3۹ماده    در   نیز،   افغانستان   اساسی   قانون 
 . داند می 
دانست؟    حق   یک   را   مناسب   مسکن   باید   آیا :  شود می   مطرح   زیر   پراهمیت   پرسش   شهرنشینی،   حقوق   گفتامن   در 

  و   بدانند   حق   را   مناسب   مسکن   خواهند منی   شهرنشینی   حقوق   جدید   پردازان نظریه   ( 2۱:  ۱38۹)سادات،  
  دارند   حق   و   کنند می   حکمرانی   خود   بر   خود   که   بدانند   شهروندانی   تعهدات   ردیف   در   را   آن   خواهند می 

 برخی  ( 43:  ۱3۹6بسازند. )کریمی،    انسانی   اراده   بر   مبتنی   و   نی انسا   کنشی  در   را   خود   مسکن   بودن مناسب 
  مجدد   اجباری   تخلیه   و   مالکیت   عدم   باطل   چرخه   به   واردشدن   را   دولت   توسط   حق   این   استیفای   تحلیلگران 
  گفنت سخن  باشد،  شهرنشینی  حق  یا  شهر  بر   حق  از  بحث  وقتی  که  اند کرده  بیان  نیز  دیگر  گروهی اند. دانسته 

است. )مقدم،   استیفا  قابل  حداقل حقوق  به  دلبسنت  و  کار  اصلی  بدنه  کردن فراموش  مناسب  مسکن  بر  حق  از 
۱3۹8  :26 ) 
  را بیشرت   ها دیدگاه   این .  کرد   جستجو   مختلف   های دیدگاه   در   را   مناسب   مسکن   بر   حق   رعایت   الزامات   باید   اکنون 
  شهروندان   برای   مناسب   مسکن   کردن فراهم   جهت  در   مدنی   فعالیت   دنبال   به   که   اند کرده   طرح   هایی جنبش 
  مثال،   برای .  است   شده   پرداخته   آن   به   مختلف   انحاء   به   که   است   ای مسأله   خود   الزامات   این   احصائیه   اما   اند، بوده 
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است.    کرده   معرفی   مناسب   مسکن   برای   عینی   معیار   42  رصاحت به   هند   در   مسکن   حق   برای   مبارزه   جنبش 
  کلی   عباراتی   در   تنها   حق   این   دیگر   مواردی   در   که   است   حالی   در   ( این 385- 33۹:  ۱3۹7)گرجی و همکاران،  

 است.   افغانستان   درون   در   مسأله   این   طرح   حقوقی   شکل   دارد،   اهمیت   نهایی   تحلیل   در   آنچه .  است   شده   طرح 
  را   متناسب   مسکن   بر   حق   از   مندی بهره   افغانستان،   اساسی   قانون    40و    3۹،  38،  ۱4های  ماده   در   قانونگذار 

  از  افراد  مندی بهره  رشط پیش  عنوان  به  بودن افغانستانی  وصف .  است  دانسته  افغانستانی  خانواده  و  فرد  هر  حق 
  الگویی   حق   این   تخصیص   و   شناسایی   در   افغانستانی   قانونگذار   که   است   آن   از   حاکی   مناسب   مسکن   بر   حق 

  برخورداری   وضعیت   در   تابعیت   معیار   اعامل .  است   کرده   اتخاذ   را   محور( )تابعیت   شهروندی   حقوق   نظام   بر   مبتنی 
  یعنی   افغانستان،   ساکنان   از   گروه   دو   میان   ای عمده   متایز   با   که ما   شده   سبب   افغانستان   در   حق   این   از   بیگانگان 

 شویم.   مواجه   افغانستانی غیر   و   افغانستانی   اتباع 
  ساخت   مهندسی   اصول   و   ضوابط   اعامل   هم   و   فرسوده   های بافت   سازی به   هم   یعنی   مورد،   دو   هر   در   هرچند 
  به   آن   تبدیل  و   افراد   گاه سکونت  رشایط   تغییر   به   متعهد   خصوصی   بخش   حتا   و   دولتی   نهادهای   دولت،   مسکن، 
  نظام   در   که   حالی   در   نگرد، منی   حق   عنوان   به  مسأله   این   به   افغانستانی   قانونگذار   اما   اند، مناسب   رسپناهی 
  املللی بین   اسناد   که   تأکیدی   است؛   گرفته   قرار   شناسایی   مورد   « مناسب »   پسوند   با   مسکن   بر   حق   امللل بین   حقوق 

  نگرشی   چنین   در مورد   که   تعهداتی   و   انسانی   کرامت   و   شأن   با   متناسب   مسکنی   از   برخورداری   برای   افراد   حق   بر 
  که   رو است   این   از .  نیست  برخوردار   جایگاهی  از   افغانستانی   قانونگذار   نگاه   در   گیرد، می   شکل   مسکن   بر   حق   به 

  محدود   مسکن   از   برخورداری   در   افراد   حق   به   تنها   مسکن   در زمینه   افغانستان   حقوقی   نظام   در   دولت   تعهدات 
  چشم   به   افغانستان   حقوقی   نظام   در   مناسب   مسکن   تأمین   و   تضمین   تعریف،   زمینه   در   قوانینی   و   شود می 
 خورد. منی 
 سال   زیستگاه   بر   حق 
  رسپناه   ایجاد   برای   ها جنگل   از   اعظمی   بخش   گذشته   قرن   چهار   طی   در .  است   بوده   دوگانه   طبیعت   با   انسان   رفتار 

  زیست  محیط   توازن   و   تجاوز   ها رودخانه   و   دریاها   حریم   به   شهرها .  اند شده   ل بد   کشاورزی   های زمین   به   یا   تخریب 
  زیست  محیط  دوستدار  های سازمان  مقابل،  در . است  نبوده  مهربان  زمین  با  نگاه،  این  از  انسان، . اند زده  برهم  را 

  از   آگاهی   نیازمند   اکولوژیست   شهروند .  اند کرده   سبز   شهر   و   آبی   آسامن   حفظ   برای   گسرتده   هایی کوشش 
  زیست محیط   بر   معناداری   طور به   و   شود می   گرفته   محلی   و   ملی   انکشاف   و   بازسازی   نام   به   که   است   هایی تصمیم 

  های ویژگی   از   کاری پنهان   و   ساالری مردم   های نشانه   از   اطالعات   به   آزاد   دسرتسی   و   انتشار .  گذارند می   اثر 
 است.   خودمحور   های حکومت 

 زیستی اطالعات محیط   به   دسرتسی   و   آموزش   حق   ـ 1
  و   آن   از   حفاظت   طبیعت،   با   دوستی   ایجادفرهنگِ   برای   الزم   تدابیر   ایجاد   به   موظف   دولت   حق   این   موجب به 

  رسمی   آموزش   از   اعم   سطوح   کلیه   در   باید   سازی فرهنگ   و   آموزش   این .  است   پاک   های تکنولوژی   از   استفاده 
 ( 5۱:  ۱3۹6گیرد. )کریمی و همکاران،    صورت   عموم(   برای   )آموزش   رسمی غیر   و   )مکاتب و تحصیالت عالی( 
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  تأمین » این ارگان را    وظایف   از   یکی   6زیست افغانستان نیز در شامره   در فصل دوم از ماده نهم قانون محیط 
.  داند می  « زیست  محیط  مسایل  از  بهرت  آگاهی  کردن فراهم  غرض  زیستی  محیط  معلومات  گسرتش  و  رتباطات ا 

  در   عامه   های ظرفیت   ارتقای   و   زیستی  محیط   مسایل   مورد   در   آموزشی   های برنامه   تطبیق   و   طرح »   ۱8و در شامره  
 وظایف این اداره ذکر کرده است. « را نیز به عنوان یکی از  ذیربط   ادارات   و   ها وزارت   همکاری   به   زمینه 
  از   و   ساالر مردم   جامعه   یک   دیگر   های مؤلفه   از   اطالعات   به   آزاد   دسرتسی   و   انتشار   حق   آموزش،   حق   بر   افزون 

  میثاق   ۱3  ماده   برش،   حقوق   جهانی   اعالمیه   ۱3  ماده   در   « بیان   آزادی . » شود دانسته می   بیان   آزادی   مصادیق 
  آزادی   صور   از   یکی .  است   شده   بیان   برش   حقوق   اروپایی   کنوانسیون   ۱3  ماده   و   سیاسی   و   مدنی   حقوق   املللی بین 
  است  اطالعات  انتشار  آزادی  شامل   هم  اطالعات  تبادل  آزادی  حال  عین  در . است  اطالعات  تبادل   آزادی  بیان، 

 مسائل به   مربوط  اطالعات  دریافت   نیز،  حق  این  موارد  و  مصادیق  از  یکی . اطالعات  دریافت  آزادی  شامل  هم  و 
  فعل   مورد   در   آگاهی   گونه هر   از   است   عبارت   زیستی،  محیط   اطالعات   به   دسرتسی   حق .  است   محیطی زیست 
  حقوق   حوزه   در   زیادی   های تالش .  باشد   داشته   دنبال   به   جامعه  برای   عمومی  عملی   و   نظری   عواقب   که   مرتبطی 
  زیست  محیط  دارابودن   حق   درباره   مقررهای   فقدان  رغم به .  شود   شناسایی   حق   از  وجه   این   تا   گرفته   صورت   اروپا 
  و   کمیسیون   نهاد   دو   برش،   حقوق   اروپایی   معاهده   در   زیستی  محیط   اطالعات   به   دسرتسی   حق   آن   تبع   به   و   سامل 
  اروپایی   معاهده   مواد   در   را   آن   ، « پویا   تفسیر »   اصل   از   استفاده   با   که   اند کرده  کوشش   برش،   حقوق   اروپایی   دیوان 
 ( ۱0۹- 8۱:  ۱3۹6کنند. )کریمی و همکاران،    شناسایی   برش   حقوق 
  هایی تصمیم   از   عمومی   آگاهی   حق   بازتاب   ۱3۹6  مصوب   افغانستان   در   اطالعات   به   آزاد   دسرتسی   و   انتشار   قانون 
  زیست  محیط   بر   اثرگذاری   زمینه   گسرتده   و   مستقیم   طور به   شهری   های طرح .  شود می   گرفته   مردم   نام   به   که   است 
  تضمین   را   شهرسازی   ضوابط   و   اسناد   از   شهروندان   آگاهی   شیوه   دو   به   قانون   این   طراحان .  کنند می   فراهم   را 

 کردند: 
 شهروندان.   جانب   از   شهرسازی   اسناد   آگاهی   . حق 2شهرداری و شهرسازی؛    جانب   از   اطالعات   انتشار   . تکلیف ۱
  آزاد  انتشار و دسرتسی  قانون  موضوع  اطالعات  اند مکلف  عمومی  مؤسسات  پیش گفته،  قانون  ۱ ماده  موجب به 
 .  دهند   قرار   مردم   دسرتسی   در   تبعیض   بدون   و   ممکن   زمان   حداقل   در   را   اطالعات   به 

  مردم  برای  تکلیف   و  حق  متضمن  که  اطالعاتی  اطالعات،  به  دسرتسی  قانون  فصل اول  2 ماده  تبرصه   اساس  بر 
  مردم  آگاهی  به  همگانی  های رسانه  و  عمومی  اعالن  و  انتشار  طریق  از  موجود  قانونی  موارد  بر  افزون  باید  است، 
  توان منی   و   دارند   قرار   عمومی   اطالعات   فهرست   در   عوارض   و   اشغال   سطح   تراکم،   کاربری،   مانند   اطالعاتی .  برسد 
 کرد.   جلوگیری   آن   انتشار   از 

.  است   گرفته   قرار   فرانسه   حقوقی   نظام   توجه   مورد   شهرسازی   و   شهر   قلمرو   در   اطالعات   به   دسرتسی   حق 
  های تصمیم   و   ها حساب   بودجه،   شهر،   انجمن   جلساتصورت   از   دارد   حق L 2۱2۱-26 ماده   موجب به   شخصی هر 

  آن   ابالغ   و   اداری   اسناد   قابل انتشار بودن   اصل   ۱۹68  جنوری   ۱7  قانون .  کند   منترش   را   ها آن   یا   و   آگاه   شهرداری 
  جلسه   در   قانون،   همین   موجب به   اداری،   اسناد   به   دسرتسی   کمیسیون .  دهد می   قرار   تأیید  مورد   را   متقاضی   به 
  طی   مرجع   این .  کرد   اعالم   بالمانع   را   آن   به   مربوط   های درخواست   و   ساختامنی   پرونده   از   اطالع   2006  جوون   2۹
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  پرونده   در   موجود   های نقشه   و   تفکیک   مجوزهای   از جمله   شهرسازی   اسناد   مجموع   2007  /   ۱2  /   6  مورخ   نظریه 
  ظرف   است   ملزم   مرتبط   اداره   که   کند می   یادآوری   کمیسیون .  کنند می   مطالبه   را   آن   که   است   کسانی   به   ابالغ   قابل 
 دهد. )هامن(    پاسخ   درخواست   دریافت   تاریخ   از   متقاضیان   درخواست   به   ماه   یک 

 شهروندان   دادخواهی   حق   و   محیطی زیست   مقررات   نقض   اجرای   ضامنت   ـ 2
  کافی اجرایی ضامنت  وجود  ، دیگر  حقی  هر  مانند  سامل،  زیست  محیط  بر  حق  تضمین  اساسی  رشایط  از  یکی 
  محیطی زیست  مقررات  از  متخلفان  برای  خود،   قوانین  در  دور  های گذشته  از  کشورها .  است  حق  آن  تحقق  برای 

  شهری   هوای   آلودگی   با   مبارزه   منظور به   انگلیس   دولت   ، ۱4  قرن   در   که چنان .  اند کرده   اعالم   و   تعیین   را   کیفرهایی 
)انصاریان،    کرد.   اعدام   سنگ زغال   سوزاندن   طریق   از   فراوان   دود   ایجاد   دلیل   به   را   لندن   شهر   اهالی   از   یکی 

۱3۹8  :۱۱۹ ) 
  و   داشت   خواهد   دنبال   به   را   متخلفان   جزایی   تعقیب   بریتانیا،   در   زیست  محیط   به   مربوط   مقررات   نقض   نیز   امروزه 
 Town and)روستا  و  شهر  طراحی  قانون »  مثال،  عنوان  به . شود می  تحمیل  ها آن  به  سنگینی  کیفرهای  گاهی 

(Country Planning Act    پوند   هزار   23  تا   سنگین   مجازات   درختان،   قطع   برای   ، 2۱0  ماده   در   ۱۹۹0  مصوب  
 است.   کرده   مقرر   را 

  تصویب   به   را   قوانینی   محیطی زیست   جرایم   از   جلوگیری   و   زیست  محیط   از   حفاظت   برای   نیز   افغانستان   ما   کشور 
  مقرره   جنگالت،   به   مربوط   قانون   آب،   قانون   ۱385سال    مصوب   زیست  محیط   قانون :  جمله   از .  است   رسانده 
  سال   در   جدیداً   که   جزا   کد   چنین هم   و   محیطی زیست   اثرات   ارزیابی   مقرره   هوا،   آلودگی   از   جلوگیری   و   کاهش 
  را   محیطی زیست   جرایم   فصل   پنج   در   یازدهم   باب   در   افغانستان   گذار قانون   است،   رسیده   تصویب   به   ۱3۹6
 است.   گرفته   نظر   در   مجازات   آن   مرتکبان   برای   و   کرده   انگاری جرم 

  شان اعامل   سزای   به   محیطی زیست   جرایم   عامالن   واقعاً   آیا   که   است   این   شود می   مطرح   که   دیگر   پرسشی 
  جرایم  عامالن  باید  قانونی،  مواد  رصاحت  به  توجه  با  که  گفت   توان می  پرسش  این  به  پاسخ  در  خیر؟  یا  رسند می 

  جرم   ارتکاب   اثر   در   که   کسانی   یا   کسی   شود   پیدا   ندرت به   اما .  برسند   شان اعامل   سزای   به   محیطی زیست 
 . باشد   رسیده   اعاملش   سزای   به   و   شده   گیر دست   محیطی زیست 

  شده   بینی پیش   حبس   سال   ۱5  تا   کیفر   آب،   آلودگی   مانند   محیطی زیست   تخلفات   از   برخی   برای   نیز،   امریکا   در 
  این   در   دنیا   رسارس   در   حقوقی   های نظام   ترین پیرشفته   از   امریکا   متحده   ایاالت   در   زیست  محیط   حقوق .  است 
  مقررات   خصوص   در   دعوا   اقامه   حق   روزافزونی،   طور به   محیطی زیست   قوانین   کشور   این   در .  شود می   قلمداد   حوزه 
  اشاره  ( 505)بخش  متیز  های آب  قانون  به  توان می  منونه  برای . است  کرده  اعطا  شهروندان  به  را  زیست  محیط 
 کنند. )هامن(   مشخصی   موارد   در   مدنی   دعوای   یک   اقامه   به   اقدام   دهد می   اجازه   شهروندان   به   که   کرد 
  تخلفات  قضایی   پیگیری   در   قوانین   نقص .  نیست   کامل   و   مطلوب   زمینه   این   در   افغانستان   حقوقی   نظام 
  از   حفاظت   زمینه   در   مهم   های چالش   از  دولتی،   نهادهای   سوی   از   گرفته صورت   تخلفات   ویژه به   محیطی، زیست 
  کسانی   و  متخلفان  علیه  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  اگرچه  دیگر،   عبارت  به . شود می  دانسته  زیست  محیط 
  اشخاص   به   محدود   عمل   در   نقش   این   اما   کند، می   اقدام   پردازند، می   زیست  محیط   تخریب   یا   آلودگی   به   که 
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  در   محیطی زیست   ضوابط   اجرای   بر   نظارت   مؤثر   ابزارهای   از   سازمان   این   و   است   خصوصی   حقوقی   یا   حقیقی 
  عوامل   از   یکی   دولتی،   های دستگاه   آالینده   نقلیه   وسایل   مثال،   برای .  نیست   برخوردار   دولتی   تشکیالت   و   نهادها 
  با .  است   صوتی   آلودگی   حتی   و   هوا   کیفیت   بحرانی رساندن   حد   به   و   کابل   هوای   آلودگی   افزایش   و   ایجاد   اساسی 
  وظیفه   دولتی،   موانع   با   برخورد   در   خویش   های سیاست   اعامل   در   نشده   موفق   تاکنون   سازمان   نقیصه،   این   وجود 

  تخلف   افغانستان،   قضایی   نظام   در   ، که این   دیگر   مهم   بسیار   نکته .  کند   تعقیب   را   زیست  محیط   حفظ   مسئولیت   و 
  شود، منی   تلقی   قضایی   محاکم   در  دعوا   طرح   مبنایی برای   خود   خودی   به   شهروندان،   محیطی زیست   حقوق   از 

  پرتو   در   باید   بلکه   شود،   تعقیب   « زیست  محیط   از   تخلف »   عنوان   به   تواند منی   خسارت   این   که این   حداقل 
 شود.   مطالبه   و   اقامه   مدنی   مسئولیت   به   مربوط   های عنوان 
«  )(Public Interest Litigationعموم  نفع  به  دادخواهی »  تئوری  طرح  با  مشکلی  چنین  هند،  قضایی  نظام  در 

  تخریب   از   جلوگیری   برای   تواند می   حقوقی   و   حقیقی  از   اعم   شخص   هر   رویه   این   مطابق .  است   شده   مرتفع 
  مترضران   از   خصوصی   شاکی   عنوان   به   خود   اگرچه   کند،   اقدام   دادگسرتی   در   شکایت   طرح   به   زیست،  محیط 
  اهمیت   زیست  محیط   از   حفاظت   در   حقوقی   و   حقیقی   اشخاص   نقش   که  شده   باعث   امر   همین .  نباشد   اصلی 
  آلودگی   با   مبارزه   امر   در   را   دولتی   نهادهای   کمکاری   تواند می   که   است   این   روش   این   دیگر   مزیت .  کند   پیدا   واالیی 
 (  ۹۹- 6۹:  ۱3۹8شبیری،  کند. )   جربان   زیست  محیط 
  از  ، محاکم  در  دعاوی  طرح  بر  ناظر  عمومی  قواعد  به  توجه  با . است  نکرده  سازی رویه  زمینه  این  در  قضایی  نظام 
  برای   را   رشایطی   نیز   حقوقی   نویسندگان   .  است   سمت   و   نفع   وجود   حقوقی،   دعاوی   طرح   اصلی   رشایط   جمله 
  وجود  به  ـ 2 مرشوع؛  و  حقوقی  ـ ۱: باید  جمله  از  نفع  که این  از  اند عبارت  که  اند داشته  بیان  نفع  نبود  یا  بود  احراز 
  کسانی   تنها   منونه   برای   باشد. )هامن( بنابراین   مستقیم   و   شخصی   ، که این   تر مهم   همه   از   و   - 3  باقی؛   و   آمده 
  شده   مترضر   مستقیم   طور به   و   شخصاً   محیطی، زیست   آلودگی   از   که   بپردازند   زمینه   این   در   دعوا   اقامه   به   توانند می 

  به   توانند منی   کشور   غرب   اهالی   دهد،   روی   والیت بلخ   در   محیطی زیست   آلودگی   چه چنان   مثال،   برای .  باشند 
  آلودگی   از   کنند   ثابت   که این   مگر   بپردازند،   مترضر   علیه   خسارت   جربان   مطالبه   و   حقوقی   دعوای   اقامه 
  مواجه   جدی   مشکالت   با   آن   اثبات   که   امری   اند؛ دیده   آسیب   شخصی   و   مستقیم   طور به   ایجادشده   محیطی زیست 

 خواهد شد. 
  زیستی،  محیط   قواعد   از   متخلفان   تقصیر   اثبات   سنگین   وظیفه   از   را   شهروندان   تواند می   مطلق   مسئولیت   اصل 

به    کشورمان،   قضائیه   قوه   متأسفانه   که   دهد می   نشان   افغانستان،   قضایی   سابقه   به   نگاهی   هرحال   رها کند. 
  است،  برشی  های دغدغه   ترین بزرگ   از   امروزه   که   زمینه   این   در   پذیرفتنی   نقشی   ایفای   به   است   نتوانسته   تاکنون 
  از   حفاظت   در   قانون   نص   رعایت   جای   به   که   دارد   متایل   قضایی   رویه   موارد،   برخی   در   حتی .  یابد   توفیق 
  سیستم   نصب   که   توجیه   این   با   و   برخاسته   بوده   آن   امر   تحت   کننده، آلوده   که   مجریه   قوه   از   دفاع   به   زیست،  محیط 

  توان   از   خارج   که   دارد   نیاز   هنگفتی   مالی   منبع   به   کارگاه   محل   تغییر   یا   زیست  محیط   آلودگی   از   کننده جلوگیری 
  برای   آورد،   خواهد   بار   به   دولت   برای   را   مشکالتی   و   شود می   کارگران   بیکاری   سبب   کارخانه   تعطیلی   یا   است   دولت 

 کنند.   صادر   تعقیب   منع   قرار   عنه مشتکی 
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 شهرسازی   مقررات   از   تخلف   پیامد   ترافیک   و   هوا   آلودگی   ـ 3
.  شوند می   محروم   پاک   هوای   تنفس   حق   از   جانداران   و   تهدید   هوا   شدید   آلودگی   سبب   به   عمومی   سالمت 
  را   پرسش   این   و   کنند می   معرفی   اصلی   عامل   را   موترها   مانند   بیجان   عوامل   سازی بلندمنزل   اندرکاران دست 
  ضوابط   گرفنت نادیده   و   شهری   مازاد   افزایی جمعیت   گسرتده،   های کاربری   تغییر   آیا   که   گذارند می   پاسخ بی 

  شامر  به   اصلی   عامل   دارد،   مالزمه   شهرسازی   آور الزام   مقررات   کردن پایامل   و   نقلیه   وسایل   افزایش   با   که   شهرسازی 
  زهری   گازهای   بزرگ   های اطاق   به   را   شهرها   که   آورد   میان   به   سخن   کسانی   نادرست   مدیریت   از   نباید   آیا   آید؟ منی 
 پرسد. می   آلوده   های دست   از   و   رود می   علت   پی   در   جستجوگر   ذهن   کردند؟   ل بد 

  از   گسرتده   انحرافات   نتیجه   بلکه   نیست،   رسنوشت   و   اتفاق   از   ناشی   آلوده   هوای   در   مرگ   که   است   این   واقعیت 
  همراه   دو   شهر   و   قانون .  است   افغانستان   متمدن   کشور   در   ضابطه بی   شهرهای   ایجاد   و   شهرسازی   مقررات   و   قوانین 
  یکجانشینی   دوران   آغاز   و   بردباری   فرهنگ   رشد   مناد   و   انسان   فکری   بلوغ   نشانه   شهرها .  ند ا تاریخی   دیرینه 
  که   بودند   های زیستگاه   خالق   افغانستانیان .  دارد   تاریخ  اعامق   در   ریشه   افغانستان   در   شهرنشینی .  هایند انسان 

  آثار   از   رسبلندی   با   نیز   آیندگان   آیا .  است   تاریخ   ساخنت   حال   در   نیز   حارض   نسل .  کنند می   افتخار   آن   به   جهانیان 
 گفت؟   خواهند   سخن   شان نیاکان 

  فعال   مشارکت   و   قانونی   الزامات   به   آنان   پایبندی   و   دانا   مدیران   ریزی برنامه   و   تدبیر   محصول   مرتقی   شهرهای 
 قانون  تا   نیست   اقتصادی   بنگاه   شهرهایی   چنین   در   شهرداری .  است   عمرانی   و   عمومی   های برنامه   در   شهروندان 

  جواز   و   کاربری   تراکم،   همچون   شهرسازی   ضوابط   ستد  و  داد .  کند   عرضه   فروش   برای   کاالیی   سان به   را   شهر 
  های ساختامن   از   انبوهی   به   ما   میهن   شهرهای   اقداماتی،   چنین   نتیجه   در .  است   متدن   از   دور   رفتاری   ساخت 

ویژه افراد  شهری، به   جمعیت   انبوه   پاسخگوی   عمومی   فضاهای   و   معابر   شهری،   امکانات .  شوند می   ل بد   هویت بی 
خصوصاً    آن،   از   ناشی   های زیان   و   است   شهرسازی   قلب   بر   مثابه تیری به   سازی بلندمنزل .  دارای معلولیت، نیستند 
  گسرتش   موجب   و   انجامد می   شهرسازی   نظام   فروپاشی   به   شوم   پدیده   این .  د بو   خواهد   ناپذیر برای این افراد جربان 

 شود. می   جامعه   در   نابرابری   و   فساد   بزهکاری، 
  که   خطرناک   بدعت   این   اندرکاران دست .  شود منی   دانسته   کالنشهرها   برای   پرسودی   معامله   سازی بلندمنزل 
  تاکنون   آنان، .  گرفتند   پیش   در   ظاهری   توسعه   برای   را   شیوه   ترین مخرب   کردند،   باردار   نامرشوع   شیوه   به   را   شهرها 

  از   تنها نه   مدیرانی   چنین .  اند نپذیرفته   را   خود   اشتباه   و   نکرده   خصوصاً افراد دارای معلولیت عذرخواهی   مردم   از 
 اند. مجازات   سزاوار   و   مجرم   نیز   کیفری   جهت   از   بلکه   شوند، می   تلقی   متخلف   اداری   جنبه 
  مجوز   صدور   متقاضی   و   شهردار   میان   توافق   گونه هر   که   باورند   این   بر   افغانستان   حقوق   برجسته   استادان   از   برخی 

 و  قانونی غیر   وجهی   گونه هر   برابر دریافت   در   ساختامنی(   تراکم   )فروش   ساختامن   ارتفاع   افزایش   بر   ساختامنی 
  دانسته   ارتشا   بزه و   شهردار   سوی   از   وجهی   گونه هر   دریافت   و   توافق   این   نیز   کیفری   جهت   از .  است   اعتبار بی 
 کود جزاست.   مشمول   و   شود می 

و حق رفاه و آسایش   حیات  حق  قبیل  از  جامعه  افراد  اساسی  و  بنیادین  حقوق  تأمین  حکومت  تشکیل  از  هدف 
  وظایف   عادی   قوانین   و   اشاره   آن   به   اساسی   قانون   که   است   حقوقی   جمله   از   نیز   سامل   زیست  محیط   بر   حق .  است 
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  و   یافته سازمان   تخلفات   و   ریزی برنامه   نادرست   سیستم .  اند کرده   بینی پیش   آن   تأمین   برای   را   عمومی   اشخاص 
برای افراد دارای    جایی را زیستی و مشکالت حرکت و جابه  محیط   آلودگی   زمینه   شهرسازی   ضوابط   از   گسرتده 

  برای   مرشوع   قدرت   اعامل   در   و   نداده   انجام   درستی به   را   خود   وظیفه   واقع در   حکومت، .  است   کرده   معلولیت فراهم 
 است.   کرده   کوتاهی   شکنان قانون   با   مقابله 
معنوی و نیازهای    تنها مطابق نیازهای مادی و در مناطق مختلف کابل نه   و انکشاف شهری   توسعه   های طرح 

 روحی و جسمی شهروندان نیست، بلکه به رضر آنان خصوصاً افراد دارای معلولیت نیز است.  
حداقل توسط نهادهای دولتی مطابق نیازهای طبقه    مختلف   مناطق   در   مسکونی   واحدهای   ساخت   عملیات   آیا 

  کابل   شهر   حالی که   در   نیست.   مثبت   پاسخ   قطع پذیر جامعه یعنی افراد دارای معلولیت است؟ به محروم و آسیب 
فاضالب این    از سوی دیگر مشکل نبود سیستم کانالیزلسیون   است،   رو به رو   آب   منابع   محدودیت   سو با از یک 
افزون  با انباشت و تراکم روز   کند، معضل زباله نیز بدل می را خصوصاً در هنگام بارش به جهیل فاضالب  شهر 

 کند چه رسد به قرش دارای معلولیت جامعه.  آسان برای سواره و پیاده خلق می آمد   و  خود موانع متعددی در رفت 
ولی همه ما در قبال  . اند زیستی مسئول  ی متعدد محیط ها ودگی آل  از  وارده   صدمات   برابر  در  شهرداری  و  دولت 

شهری    سازی و ایم. چه در بخش ساخت مسئولیتی که درباره همشهریان دارای معلولیت خود داریم، غافل مانده 
  )دولتی، خصوصی و شخصی( و چه در قسمت اجرای قانون و دادخواهی. افراد و نیز سارنواالن و وکالی مدافع 

  شهرها   زیستی  های محیط ناشی از آلودگی   قربانیان   به خانواده   دیه   و   غرامت   پرداخت   و   تأمین   منظور به   توانند می 
ارای معلولیت در سطح شهر، در داخل تعمیرات  و نیز کسب خسارت برای مشکالت و رضرهایی که برای افراد د 

  های ظرفیت  شود، از باش و توقف ایجاد می  و  آمد یا بود  و  های رفت و تأسیسات به علت نبود امکانات و سهولت 
زیست براساس حقوق شهروندی اقامه   و حقوقی مندرج در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محیط   قانونی 

 دعوا کنند.  
 یری گ بحث و نتیجه 

  متمدن   جامعه   یک   در .  است   آن   به   وفاداری   و   شهرسازی   قوانین   به   رویکرد   تغییر   نیازمند   شهری   مشکالت   بر   غلبه 
  که این   برای .  گیرد می   پیشی   خودکامگی   از   محوری قانون   و   شود می   مدیران   متایالت   جانشین   قانونگذار   اراده 
  قلمرو   در   گسرتده   های شکنی نادرست و قانون   های رویه   باید   شود،   زدوده   ها پلیدی   و   پذیرد   پایان   سامانی نابه 

  افغانستانیان .  فراخواند   رفته دست از   نظم   برقراری   برای   را   سارنواالن   و   گانه سه   قوای   و   گفت   ترک   را   شهری   مدیریت 
برای متام اقشار   انسانی   معیارهای   با   متناسب   و   زیست  محیط   با   سازگار   آباد،   پاک،   امن،   شهرهای   شایسته 
 اند. جامعه 

از سوی دیگر قوانین مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی، قوانین مربوط به حوزه خدمات شهری، قوانین حوزه  
تر از این، قوانین مربوط به هموطنان دارای معلولیت ما مطابق با نیازهای اساسی و روزمره  زیست و مهم  محیط 

ناشی از تردد و توقف آنان در سطح شهر، در ادارات، در محل کار، در    تا مشکالت   آنان بازبینی و تعدیل شود 
 محل زندگی و... برطرف شود.    
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  الزامات   نظرگرفنت در   بدون   گاه سکونت   ایجاد   برای   رسزمین   فضای   از   بخشی   اشغال   از   ناشی   های زیان 
 دارد:   قرار   اساسی   خواسته   دو   برابر   در   انسان .  بود   خواهد   ناپذیر جربان   محیطی زیست 

 مناسب؛   رسپناه   و   مسکن   به   . نیاز ۱
 پاک و امن.   زیست  محیط   به   . نیاز 2

.  اند نبوده   موفق   ها آن   بین   توازن   برقراری   و   نیاز   دو   این   تأمین   در   انسانی   های زیستگاه   ترین مهم   عنوان   به   شهرها 
و شهرسازان    شهرداران   خودمحوری   عمده   دالیل   از   یکی   شهری   مدیریت   و   شهرسازی   فرایند   در   شهروندان   غیبت 

  حقوق   تقویت   بین   معناداری   رابطه   سخن،   به دیگر .  شود دانسته می   کشاورزی   اراضی   و   زیست  محیط   به   تجاوز   و 
  افزایش   و   شهرنشینان   سلیقه   بنابر   شهری   فضای   خلق .  است   برقرار   محیطی زیست   الزامات   رعایت   و   شهروندی 
  عمومی   مندی رضایت   و   شهری   زندگی   کیفیت   بهبود   سبب   محلی   ساالری مردم   نظریه   مبنای   بر   آنان   مشارکت 

یک از قوانین موجوده افغانستان معضالت و مشکالت روانی و فزیکی ناشی از رشایط  شود. چرا که در هیچ می 
 افزاید را در نظر نگرفته است. جنگی و طبیعی این رسزمین که هر سال بر شامر افراد دارای معلولیت کشور می 

  از   همگانی   آگاهی   و   آموزش   مستلزم   حق، ذی   شهروند   به   حق بی   مسئول   تبعه   از   افراد   جایگاه   بنابراین ارتقای 
  قانون   اگرچه   است.   تفاوتی بی   و   فرمانربی   جای   به   فرماندهی   و   طلبی حق   عقیده   ترویج   و   شهرنشینی   الزامات 
  شهروندمداری   سوی  به  مهم  و گامی  کند فراهم می  را  همگانی  دانایی  زمینه  اطالعات  به  آزاد  دسرتسی  و  انتشار 
  ایجاد   نظریه   ترویج .  است   بسیار ناچیز   شهری   توسعه   و   شهرسازی   فرایند   در   اکنون هم   شهروندان،   نقش   اما   است، 
  تعقیب  و   قانون   حکومت   برقراری   برای   کوشش   نهاد، مردم   های سازمان   قانونی   جایگاه   تقویت   اکولوژیست،   شهروند 
 کرد.   خواهد   فراهم   را   محیطی زیست   الزامات   با   سازگار   و   سبز   شهرهای   گیری شکل   زمینه   متخلف   مدیران 

 پیشنهادها: 
  نیز   ها آن   نیازهای   شدند، می   حارض   اجتامعی   عرصۀ   در   کمرت   افراد دارای معلولیت   که   گذشته   های سال   در 

  حضوری   نیز   عمومی   عرصۀ   در   و   باالیند   دارای تحصیالت   افراد،   این   از   زیادی   شامر   حارض،   حال   در   اما .  بود   محدود 
 دارند.  فعال 

  را   هایی محل   حرکتی   و   جسمی   افراد دارای معلولیت   رفاه  و   امنیت   آرامش،   با هدف تأمین   باید   شهری   مدیریت 
  زمینۀ  در  خالق  و  نوآورانه  ریزی برنامه  نوعی  نیازمند  امر  این . نشود  رو روبه  مانعی  با  ها آن  آمد  و  رفت   که  کند   تعبیه 
 و  ها قابلیت   انسانی،   نیروی   از   حداکرثی   استفادۀ   گرو   در   کشور، هر   توسعۀ   اساساً .  است   شهری   مسائل 

 شود:  می منظور موردهای زیر پیشنهاد  به این   . است   جامعه   افراد   تک تک   استعدادهای 
رفع مشکالت آنان در اماکن و معابر عمومی نظیر    منظور قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به تعدیل  

پیاده  به ها، ساختامن رو، پارک، راهزینه خیابان،  تأسیسات، ادارات و...  برخورداری و استفاده  ها،  منظور حق 
 آسان آنان از این قبیل امکانات؛ 

به رشایط خاص روانی و فزیکی   قانون محیط تعدیل   توجه  با  افراد دارای زیست و گنجاندن مواردی خاص 
 زیست شهری؛   های متفاوت محیط منظور رفع مشکالت آنان در بخش معلولیت به 
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ها برای تردد و توقف در راهروها، دهلیزها،  قانون شهرسازی و مسکن غرض ایجاد امکانات و سهولت تعدیل  
 ها و... با هدف ایجاد مسکن مناسب برای افراد دارای معلولیت؛ ها، لفت راهزینه 

آمد شهروندان دارای معلولیت در   و  منظور ایجاد سهولت و امتیازات خاص برای رفت قانون ترافیک به تعدیل  
 و...؛   رو ، پیاده جاده 

منظور حامیت از افراد دارای معلولیت و برخورد با متخلفان از قوانینی که به نفع قرش قانون کود جزا به تعدیل 
 تصویب شده است.   
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املللی و نظام  بررسی حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت در اسناد بین 
 حقوقی افغانستان 

 محمدعلی احمدی 
 چکیده 

افراد دارای معلولیت مانند دیگر افراد جامعه از حقوق بنیادین برشی مساوی برخوردارند. این افراد با توجه به  
دولت  بیشرت  حامیت  نیازمند  دارند،  که  ویژه  بین رشایطی  نهادهای  و  دولت ها  است.  نهادهای  املللی  و  ها 

در این عرصه، حقوق   االجرا و اسناد الزم با تصویب قوانین  املللی با درک این موضوع تالش کرده است  بین 
مقاله این  این  بنابراین،  دهند.  قرار  شناسایی  مورد  را  افراد  از  دارای  کوشد  می   دسته  افراد  انتخاباتی  حقوق 

  بررسی کند. تحلیلی  ـ املللی و نظام حقوقی افغانستان با استفاده از روش توصیفی بین   معلولیت  را در اسناد 
های سیاسی  دهد که افراد دارای معلولیت از حقوقی یکسان با دیگران در متام عرصه نشان می   بررسی نتیجه این  

انتخاباتی  حقوق  است.  برخوردار  اجتامعی  اسناد  و  در  تبعیض  عدم  و  آزادی  برابری،  اصل  به  اتکا  با  شان 
ت درباره آنان تعریف شده است.  کارگیری از تبعیض مثب املللی و قوانین افغانستان ترصیح شده و سازوکار به بین 

نهادهای    کردن ملکفیت ، مشخص برای توجه و رسیدگی هرچه بهرت به حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت 
های ناسامل فرهنگی حاکم بر جامعه  شان و مبارزه با نگرش انتخاباتی در مورد افراد دارای معلولیت در مقررات 

 ترین پیشنهادهای این مقاله است.  ز مهم ، ا درباره افراد دارای معلولیت 
 املللی، قوانین افغانستان. انتخابات، حقوق انتخاباتی، افراد دارای معلولیت، اسناد بین   کلیدواژگان: 

 
  

 

   دانشجوی سال چهارم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ   (mohammadalia641@gmail.com ) 
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 مقدمه 
انسان  میان  بین برابری  مجامع  متام  امروزه  که  است  اصلی  دولت ها،  و  آن  املللی  بر  می ها  و  تأکید  کنند 

این  پذیرفته  برای زندگی   حق مساویانه   برابری در گام نخست دربرگیرنده اند.  کردن یا حق حیات، حق  همه 
برخورداری از کرامت انسانی، حق تعیین رسنوشت و حق آزادی بیان است. اتفاق نظری که امروزه درباره این  

های نچندان  گذشته است؛ زیرا در    فعاالن حقوق برش   موارد به دست آمده حاصل تالش و زحمت سالیان متامدی 
روز به طبقات ارباب و رعیت تقسیم شده و رفاه  جا که جامعه آن برد. تا آن دور، برش در نابرابری فراگیر به رس می 

توانی شامری از افراد جامعه  و حق تعیین رسنوشت مختص طبقات باالیی جامعه بود. این وضع در کنار کم 
جامعه به آنان شده بود؛ بر اساس   ود، بلکه منجر به رویکرد متفاوت تنها منتج به محرومیت بیشرت آنان شده ب نه 

شدند و گاه هم این افراد را شایسته ترحم  این رویکرد، در جوامع بدوی افراد دارای معلولیت در بدو تولد نابود می 
حقوق برشی  وضوح نقض شدن آنان جلوگیری کرده باشند. این رویکرد به پنداشتند تا از رسبار بگیر می و صدقه 

 اند.  خواهان برابری آنان با دیگر اعضای جامعه امروزه اما همه  گذارد.  افراد را در آن روزگار به منایش می 
پس از حق حیات و برخورداری از کرامت انسانی، حق مشارکت در امور عمومی و حق تعیین رسنوشت نیز در  

به گیرد که  زمرۀ حقوقی قرار می  باشند. این حق  طور یکسان  باید همه  برخوردار  با هامن حق    درواقع از آن 
این حق را   پذیر است. کشورهایی با نظام دموکراسی با برگزاری انتخابات تعریف شدن کردن و انتخاب انتخاب 

اند. برابری شهروندان در حق تعیین رسنوشت  شان به رسمیت شناخته و زمینه آن را فراهم کره برای شهروندان 
که متام ساکنان آن کشور در انتخابات رشکت کنند تا بتوانند و سهمی مساویانه در این فرایند    کند ایجاب می 

آشکار  باشند.  به   داشته  معلولیت  دارای  افراد  کشور،  یک  شهروندان  متام  میان  در  که  عادی  است  صورت 
املللی است و  امع بین ها و مج توانند این حق خویش را اعامل کنند و نیازمند توجه و حامیت بیشرت دولت منی 
تری را در مورد این افراد روی دست بگیرند. پس این حق افراد دارای معلولیت در  ها باید اقدامات سهل دولت 

املللی حقوق برشی و نظام حقوقی افغانستان چقدر مورد حامیت و تأکید قرار گرفته و چگونه تسجیل  اسناد بین 
املللی حقوق باره، اسناد بین آن متمرکز شده است. در این قاله به  ای است که توجه این م یافته است، مسئله 

برش و نظام حقوقی افغانستان به دو گونه، رصیح و ضمنی اشاراتی دارد. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  
م حقوقی  املللی و قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در حوزه نظا و پروتکل اختیاری آن در سطح بین 
طور رصیح، حقوق افراد دارای معلولیت را مسجل کرده است. در این میان،  افغانستان، از اسنادی است که به 

املللی و  منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسنادهای بین 
طور ضمنی حقوق انتخاباتی افراد دارای  به   افزون بر بعضی از قوانین افغانستان از آن دسته اسنادی است که 

 معلولیت در البالی آن قابل جستجو است. 
، بر حقوق انتخاباتی آنان  در مورد حقوق افراد دارای معلولیت تدوین شده رسد در اسناد دستۀ اول که  به نظر می 

هایی  نان، الزامات و مکلفیت تر در استفاده از این حق برای آ های سهل آوری زمینه تأکید شده است و در فراهم 
  کنندگان املللی که رعایت آن برای امضا سایر قوانین و اسناد بین   که این ها در نظر گرفته باشد. کام  را برای دولت 

 افزوده و زمینه حامیت الزم از افراد دارای معلولیت  و   باره ها در این دولت   مکلفیت   آن الزامی است، بر گسرته 
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 توان را فراهم کرده است.  افراد کم 
افغانستان، حقوق   املللی حقوق برش و قوانین نافذ ترین اسناد بین این مقاله عزم بر آن دارد که با بررسی مهم 

ترین حق افراد  ضوع را به عنوان مهم ارزیابی و این مو رضورت  چون یک انتخاباتی افراد دارای معلولیت را هم 
 دارای معلولیت تبیین کند.  

تریِن این اطالعات  آوری شده است. مرتبط ای جمع صورت کتابخانه یافنت به این هدف، اطالعات به برای دست 
بررسی دقیق،   از مطالعه و  از روش توصیفی طبقه پس  به ایجاب موضوع تحقیق،  نظر  تحلیلی  ـ بندی شده و 

چرخد. در مبحث  ه شده است. این مقاله پس از بیان مفاهیم و کلیات تحقیق، بر محور دو مبحث می استفاد 
بررسی شده است. در مبحث  املللی حقوق برش  نخست، حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت در اسناد بین 

 نظام حقوقی افغانستان پرداخته شود.  به این مهم مطابق  دوم، تالش شده است  
 ینه تحقیق پیش 

املللی  پرداخنت به حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت از منظر نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین هرچند 
حقوق برشی و فعاالن حقوق افراد دارای معلولیت    است. اما با آن هم، پژوهشگران عرصه   تازه حقوق برش کاری  

قوق  افراد دارای معلولیت به عنوان یک ک ل مطرح و عرضه  ها و مقاالت مفید و فراوانی را در عرصه ح پژوهش 
های اجتامعی در عرصه دادخواهی از حقوق این افراد  . افزون بر این، مباحث گوناگونی بارها در رسانه اند کرده 

ای مکتوب  مجموعه ای باقی مانده و تاکنون  مطرح شده است، اما این مباحث فقط در حد یک گفتگوی رسانه 
نگاشته نشده است.  درباره   افراد  این  انتخاباتی  از این تحقیقات اشاراتی  حقوق  به شامری  ذیل این مبحث 

 خواهیم داشت. 
مقاله  در  کاویار  میرحسین  و  نایینی  توسلی  منوچهر  منظر    دکرت  از  معلولیت   دارای  افراد  حقوق  بر  »تأملی 
به حقوق افراد دارای معلولیت    کلی   ی « نگاه املللی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  و سایر اسناد بین 

املللی حقوق برشی  املللی حقوق برش داشته است. موصوف حقوق این افراد را از دید اسناد بین در اسناد بین 
قبل از تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  و پس از تصویب این کنوانسیون  جداگانه   ی مباحث   در 

های انسانی و حقوقی مرتبط با افراد دارای معلولیت متام جنبه  نزدیک است که  کرده ن بررسی و در نتیجه بیا 
خوبی پوشش  به   صورت مشخص در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت املللی حقوق برش و به در اسناد بین 

با حفظ حق ن توان یافته و کشورها می  این    نکردن اجرا یا    کردن و اجرا   نکردن تصویب یا  کردن  به تصویب شان  د 
 د.  کنن مقررات خویش اقدام    کنوانسیون در حیطه 

های حقوق برشی افراد دارای معلولیت«  عنوان »چالش  با کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان تحقیقی را  
به روش میدانی انجام داده است. در بخش از این تحقیق موضوع حقوق سیاسی و استفاده از حق رأی به عنوان  

است.  از چالش یکی   عنوان شده  معلولیت  افراد دارای  فراراه  این تحقیق    بیشرت های  در  مصاحبه کنندگان 
باید اقدامات  های الزم دارد و نهادهای مسئول شان نیاز به سهولت اند که برای استفاده از حقوق سیاسی گفته 

 مورد انجام دهند. الزم را در این  
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چیزی  املللی در حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت«  ن »اقدامات بین ای با عنوا دکرت نرسین مصفا در مقاله 
که این مقاله در    رو ازآن ده است.  کر بررسی  ه شد املللی که در حامیت از افراد دارای معلولیت در سطح بین  را 

علولیت  املللی در عرصه حقوق افراد دارای م ترین سند بین نگارش یافته و منترش شده است و مهم   ۱38۱سال  
  1381به اقدامات پرداخته است که تا سال  پس از این سال به تصویب جهانیان رسیده است. این مقاله رصفاً 

میالدی  1971مصوب سال  افراد دارای معلولیت  ها اعالمیه حقوق ترین آن روی دست گرفته شده بود که مهم 
 .   است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  

افراد دارای م  از  بین حامیت  ست که محمدحسین رمضانی  ا   ای دیگر امللل، عنوان مقاله علولیت  در حقوق 
حقوق افراد ه است. نگارنده این مقاله کوشیده است  نوشت آبادی در محوریت حقوق افراد دارای معلولیت  قوام 

رای معلولیت   پس از معرفی حقوق افراد دا د. کن شناسایی  دارای معلولیت را از حقوق اعالمی تا حقوق الزامی 
بین  اسناد  شیوه در  به  و  املللی  است  پرداخته  افراد  این  حقوق  رعایت  و  تضمین  چگونگی  و  نظارت  های 

 است.   بررسی شده های آن  ها و چالش با نقیضه   سازوکارهای نظارت بر رعایت حقوق افراد دارای معلولیت 
یک از این تحقیقات از نظر موضوعی و محتوایی  هیچ توان گفت  می  ، ه است شد که تا اکنون   ی با بیان تحقیقات 
جدید و تازه در   دهد و این مقاله یک کار کاماًلجانبه و کامل موضوع مقاله حارض را پوشش منی به صورت همه 
 دهنده اهمیت و رضورت نگارش این مقاله است. که این امر نشان   است این عرصه  

 مفهوم حقوق انتخاباتی
محققان و متخصصان این عرصه یا    بیشرت ده است.  ش ی تا کنون تعریف مشخصی ارائه ن حقوق انتخابات   باره در 

فقط به تعریف انتخابات پرداخته است و یا هم به تعریف حقوق. اما اگر بخواهیم تعریف برای حقوق انتخاباتی  
تعریف  شناسی و سپس به  یم، ناگزیریم در نخست حقوق و انتخابات را به صورت جداگانه مفهوم کن مشخص  

بپردازیم. حقوق در فرهنگ  انتخاباتی  را در لغت  نیز  آمده است )عمید(.    جمع حق های فارسی  حقوق  حق 
(. حق به معنای »ثابت و واجب،  اند )معین ده کر »راست، درست، عدل و انصاف، نصیب، بهره و ملک و مال« معنا  

ست. با توجه به گوناگونی معنای حق، مقصود از  ( نیز به کار رفته ا باطل و کاری که البته واقع شود« )عمید ضد 
کنیم،  منونه، وقتی از حقوق مأموران حکومتی صحبت می   گونه شود. به این واژه نظر به استفاده از هم تفکیک می 

گیرد. در یک جامعه برای تنظیم روابط مردم  جا هامن دستمزدی است که به آنان تعلق می هدف از حق در این 
د. این امتیاز و  ده شناسد و توان خاصی به او می فرد امتیازاتی در برابر دیگران می برای هر و حفظ نظم، حقوق  
گاهی هم حقوق به معنای   ( ۱4- ۱3: ۱38۹)کارتوزیان،   . نامند که جمع آن حقوق است توانایی را نیز حق می 

را    ت که هدف نهایی آن آوری اس علم حقوق به کار رفته است. حقوق از این حیث، قواعد کلی، عمومی و الزام 
انتخابات که معادل   ( 38:  ۱3۹4)دانش،    . دهد تأمین عدالت و نظم در زندگی اجتامعی انسان تشکیل می 

« است، در زبان دری به معنای برگزیدن، بیرون کشیدن کسی و چیزی از میان  Electionای انگلیسی » کلمه 
اصطالحا از   ( 48: ۱3۹۹)عاملی،  . کردن آمده است  اشیا و افراد دیگر، عمل و یا قدرت انتخاب و حق انتخاب 

انتخابات به معنای گزینش رسمی یک فرد برای اداره، مقام و یا احراز پ ست تعریف شده است که به واسطه رأی  
انتخابات    ( Reeve and Alan, 2006: 17)   . شوند دهندگان با سازوکارهای معین قانونی انتخاب می از جانب رأی 
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که مشارکت سیاسی همه شهروندان را در حکومت عملی ساخته و برای متام اقشار جامعه فرصت  ای را وسیله 
 ( 36۱:  ۱3۹4)جاوید،    . ده است کر آورد، نیز تعریف  شدن در تعیین رسنوشت سیاسی را فراهم می سهیم 

یب این دو تعریف  ای که از مفاهیم انتخابات و حقوق داشتیم، اکنون با تلفیق و ترک با توجه به تعاریف جداگانه 
  ، اگر انتخابات را به معنای جریان یادشده یم. در تلفیق تعریف دو مفهوم  کن حقوق انتخاباتی را تعریف    الزم است 
  ،ریم ی اجتامعی در نظر بگ   امور   کننده شدن در ساختار سیاسی کشور و حقوق را به معنای قواعد تنظیم سهیم 

شدن در ساختار  است که چگونگی سهیم  پذیر تعریف و مقرراتی   ای از قواعد حقوق انتخاباتی همچون مجموعه 
کند. اما اگر حقوق را به مفهوم جمع حق و حق را به معنای نصیب، ملک و مال،  سیاسی کشور را تنظیم می 

تعریف می استفاده کنیم عدل و انصاف   به معنای حقی  انتخاباتی  شود که همه شهروندان یا رشکای  ، حق 
، حق  گونه فرشده شهروند است. به  و انتخابات حق شهروندی هر باشند  داشته    سهم ر آن  ساکنان یک کشور د 

ست که متام اتباع یک کشور با حفظ اصل عدالت و انصاف برای تعیین رسنوشت ا   انتخاباتی عبارت از حقی 
 شونده باشند.   کننده یا انتخاب طور مساویانه حق دارند انتخاب و به   یند سیاسی خویش دارا 

 ابات و افراد دارای معلولیت انتخ 
میلیون نفر تخمین شده است    600شان در جهان که بیشرت از  صدی در   ۱0  جمعیت افراد دارای معلولیت با  

 (Quinn and Degener, 2002: 1 تا امروز در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی شان با چالش ،)  های فراوان
برشی است.    شده ترین حقوق شناخته قدیمی   از که استفاده از حقوق مدنی و سیاسی    مواجه است. در حالی 

با محوریت آزادی به    م در قرن هجده   ویژه عنوان نسل اول حقوق برش در جریان قرون متامدی، به با  این حقوق،  
د و همه  شو   کوتاه دست استبداد از زندگی مردم    شده است که رسمیت شناخته شده است. در این حقوق تالش  

مختار و صاحب حق شناخته شوند. بنابراین، مطالبه اصلی این   ، شان آزاد در تعیین رسنوشت سیاسی و مدنی 
:  ۱3۹5)رسامد و پژمان،  . هاست های برشی و رعایت آن توسط دولت نسل حقوق برش، حفظ احرتام به آزادی 

  ند ا ده کر ساالری با برگزاری انتخابات تالش  های مبتنی بر مردم ها با برقراری نظام بر این اساس، دولت   ( 53-54
عظیم از نیروی برشی که همواره با رویکرد منفی    گروهی د. در این میان،  کنن در این نسل را عملی    حقوق مندرج 

اند. اما آیا معلولیت مانع استفاده از این حق  بهره مانده ها بی ها نگریسته شده است، از این تالش دولت به آن 
 استفاده از آن در برابر افراد دارای معلولیت مکلفیت دارد؟    سازی زمینه و آیا دولت در فراهم برشی است؟  
مندی از حقوق مدنی  فردی آگاه جامعه منفی است؛ زیرا بهره  نظر و هر صاحب  اول، جواب هر   پرسش در پاسخ به  

  ناپذیر تفکیک ذاتی و    حقوق   از شدن و حق آزادی سیاسی  و سیاسی و حق رشکت در انتخابات و حق انتخاب 
عنوان لویاتان    با بودن او است. توماس هابز از اندیشمندان نخستین علم حقوق در اثرش  یک فرد به پاس انسان 
حق ذاتی یک شخص را تصاحب کند، غیرمجاز و    ی قراردادی که بخواهد قانون  ده که هر کر چنین ابراز عقیده  

به   دهد می   دی نشان بیان چنین عقای   ( ۱3:  ۱3۹5)برش،    . نادرست است  آزادی  فرد   حق ذاتی هر   مثابه که 
نباید برای افراد در    براین را از فرد سلب کند. بنا   تواند آن منی   ی نشدنی است و هیچ عامل سلب  هیچ قانونی 

یم  کن نشان  افراد دارای معلولیت نیز باید خاطر   باره د. و در کن های اساسی آن ایجاد محدودیت  استفاده از آزادی 
 های اساسی و مشارکت هیچ عنوان، معلولیت یک فرد دلیل بر سلب آزادی و محرومیت وی از آزادی که تحت  



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -برش علمي حقوق | 158

 شود.  در پروسه انتخابات پنداشته منی 
اذعان   باید  دوم  پرسش  به  پاسخ  فراهم   کرد در  نوع    کردن که  به  نظر  معلولیت  دارای  افراد  ویژه  نیازهای 

شود. افزون بر این، افراد  شان دانسته می برخورداری این افراد از حقوق   معطوف به ترین مورد  شان، مهم معلولیت 
بودن و  ترین خواست خویش را همواره در این دو نکته بیان داشته است: یکم؛ در دسرتس دارای معلولیت مهم 

مکانات موجود در جامعه و محیط و دوم؛ اصالح باورها، گفتار و کاربرد درست الفاظ و مفاهیم در سازی ا مناسب 
با توجه به این دو خواست افراد دارای   ( 3:  ۱3۹۹)محبتی،    . مورد این اشخاص با حفظ اصل کرامت انسانی 

دولت  مکلفیت  می معلولیت،  ایجاب  دسرتس ها  در  جهت  در  تا  مناسب کند  امکانات  تک   بودن  تک  بر 
د. اما این مکلفیت  شو توجه الزم  های این قرش  به خواسته ند  کن اش احساس مسئولیت کرده و تالش  شهروندان 

اقدامات    شان حقوق انتخاباتی   در قبال حقوق افراد دارای معلولیت خصوصاً   شود؟ و چرا دولت از کجا ناشی می 
املللی حقوق برشی را در این عرصه  اسناد بین که  ها نیازمند آن است  الزم را روی دست گیرد؟ پاسخ به پرسش 

حقوق    برابر های دولت افغانستان در  یم. پس از آن، بررسی نظام حقوقی افغانستان و دریافت مکلفیت کن بررسی  
 دازیم.  پر به آن می   جداگانه مباحث    در این مقاله است که  یت اصلی  مأمور   از انتخاباتی افراد دارای معلولیت نیز  

 املللی حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت در اسناد بین 
ها  و از دولت   کرده توجه  حقوق اساسی و برشی افراد  به  ست که  ا   ترین اسنادی اسناد سازمان ملل متحد مهم 

چنین این اسناد خواستار  . هم اقدام کنند الزم   ه گونه ب اجرای آن  منظور به  ، پس از پیوسنت به آن خواسته است  
ن  ا ها تالش مدافع تحقق حقوق برشی افراد است. پس از گذشت سال   منظور به تعهدات الزم کشورها    جرای ا 

حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت، هرچند    باره این اسناد نیز افزوده شده است. اما در  شامر حقوق برش بر 
که در البالی    ی بسیار   تا هنوز به تصویب سازمان ملل متحد نرسیده است؛ اما هستند موارد   طور خاص سندی به 

با کنیم اساس، در این مبحث تالش می  این  حقوق انتخاباتی افراد پرداخته است. بر   ه سند حقوق برشی ب هر 
 یم. کن علولیت را برجسته  املللی حقوق برشی، نکات مرتبط به حقوق انتخاباتی افراد دارای م بررسی اسناد بین 

 . منشور سازمان ملل 1
مبنای آن سازمان ملل متحد ایجاد   میالدی تصویب و بر ۱۹45جون سال    26منشور ملل متحد که به تاریخ  

را    آن   شد. در نخستین ماده  از اهداف سازمان ملل متحد  بین های  کردن زمینه فراهم یکی  املللی  همکاری 
ا   انه دانسته برشدوست   های تحقق ارزش   منظور به  پیشربد،    برای که سازمان ملل    فزوده است و در همین ماده 

های اساسی برای همگان بدون متایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب  تشویق و احرتام به حقوق برش و آزادی 
حرتام به  ا   ، سیس سازمان ملل متحد است أ دهنده هدف ت مبنای این ماده که رشح  غیره همکار است. بر   ... و 

حقوق اساسی افراد و تشویق آن به عنوان یکی از اهداف این سازمان بیان شده و از محتوای این امر استنباط  
دور از هرگونه متایز به رسمیت شناخته شده  ترین حق برشی افراد به حیث مهم به شود که حقوق انتخاباتی می 

ثر حقوق برش ؤ »احرتام جهانی و م   به ه و  کرد تأکید    مجدداً وپنجم این منشور نیز  این مورد در ماده پنجاه به  است.  
 د.   کن می تشویق  های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب«  و آزادی 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 159  

 . اعالمیه جهانی حقوق برش 2
دهم دسامرب سال   در  که  اعالمیه  رسید   ۱۹48این  متحد  ملل  سازمان  تصویب مجمع عمومی  به    ، میالدی 
. این اعالمیه  دارند  امد احرتام و اعت فراتر از یک اعالمیه جهانیان به آن مشهورترین سند حقوق برشی است که 

ها را از لحاظ انسانی و متام انسان  کرده در ماده اول بر حق داشنت آزادی، کرامت انسانی و برابری همه تأکید 
ها را از نوع تبعیض و متایز در برابر انسان  اعالمیه هر دانسته است. ماده دوم این    کرامت برابر حقوق و  دارای  

و همه را مستحق  منوع  حالت دیگر م  لحاظ رنگ، نژاد، عقیده سیاسی، ثروت، وضع اجتامعی، والدت یا هر 
فرد   است. ماده ششم این اعالمیه شخصیت حقوقی هر   دانسته شده در این اعالمیه  های گنجانده حقوق و آزادی 

و    در ماده هفتم همه را در برابر قانون مساوی عنوان   در ادامه عنوان انسان به رسمیت شناخته و    جا به را در همه 
به    تجاوز ممنوعیت  از حامیت آن برخوردار باشند. ماده هشتم این سند به    برابرانه که همه باید  است  تأکید کرده  

 ه است.  پرداخت   ، فته شده است شهروند در نظر گر  ها که در قانون اساسی برای هر حقوق اساسی انسان 
. هرکس  ۱د: » کن ویکم این اعالمیه در مورد حقوق انتخاباتی افراد چنین بیان می فقره اول و سوم ماده بیست 

و خواه با وساطت منایندگانی که آزادانه انتخاب    حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود خواه مستقیم 
ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی    ، قدرت حکومت   أ ش . اساس و من 3ند.  ک رشکت    ، شده باشند 

،  ذکر شد که    ی مواد   دیگر طور ادواری صورت پذیرد...« با توجه به این ماده و  د که از روی صداقت و به شو برگزار  
شناخته شده است.  گونه تبعیض برای همگان به رسمیت   دور از هر حق رشکت در انتخابات و حقوق انتخاباتی به 

مبنای آن حقوق انتخاباتی این افراد منتفی   که به بر است ده ش در هیچ جای این اعالمیه از واژه معلولیت یاد ن 
شده در اعالمیه  ده و متام حقوق گنجانده کر ع  و ن م نوع تبعیض را م  هر این اعالمیه    که این با توجه به    براین شود. بنا 

بدون هیچ تردیدی افراد دارای معلولیت نیز دارای حقوق    گفت،   توان می برای همه یکسان دانسته است،  را  
 .  اند جمله حقوق انتخاباتی از  این اعالمیه    در   مندرج 

 . اعالمیه حقوق کودک 3
میالدی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این اعالمیه از  ۱۹5۹این اعالمیه به تاریخ بیستم نوامرب 

حقوق برش است که در آن از کلمه معلول یاد شده است. مطابق اصل پنجم این اعالمیه  املللی  جمله اسناد بین 
های الزم  »کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتامعی معلول است باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت 

ترین  مهم تواند از  متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد.« تأکید این سند بر حقوق اطفال دارای معلولیت می 
  رو که آن باشد؛ اما از حامیت از افراد دارای معلولیت   در عرصه ن حقوق  افراد دارای معلولیت دستاوردهای فعاال 

سازی حقوق  برجسته   برای توان از مواد این سند  نیست، منی اهلیت کامل برای رشکت در انتخابات    دارای اطفال  
    . انتخاباتی افراد دارای معلولیت سود ج ست 

 کنوانسیون حقوق اطفال   . 4
مهم  از  اطفال  کنوانسیون حقوق  کودک،  اعالمیه حقوق  از  بین پس  اسناد  در ترین   بارهاملللی حقوق برشی 

وسوم این کنوانسیون که در  طور خاص به اطفال دارای معلولیت اشاره دارد. ماده بیست کودکان است که به 
که    ی متامی اطفال   باره های الزم در ه و گسرتش کمک ده توجه کشورهای عضو را به توسع ش چهار فقره تنظیم  
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»تأملی بر حقوق افراد دارای   ه است. نگارنده مقاله کرد اند، معطوف دارای ملولیت جسامنی و ذهنی  معلولیت 
ده و  کر انتقاد این ماده  از املللی« معلولیت  از منظر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  و سایر اسناد بین 

ه است. نگارندۀ این  نشد بررسی که جزئیات مربوط به حقوق اطفال دارای معلولیت  در این ماده  است  نگاشته 
آور ندانسته و بیشرت  را در برابر کشورهای عضو آن الزام کنوانسیون  این  وسوم آن،  مقاله با توجه به لحن ماده بیست 
منظور تحکیم و تثبیت  به   منظر، ماده فوق رصفاً داند. از این  ای و سفارشی می این ماده را دارای جنبه توصیه 

  که این املللی در مورد افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده تنظیم شده، بدون  حقوقی که در اسناد بین 
 منحرصاًو  است ابداع و نوآوری  تالشی در گسرتش و توسعه این حقوق صورت گرفته باشد. بنابراین فاقد جنبه 

موضو می  رایگان توان  هزینه ع  ابتکار  بودن  از  را  معلولیت  دارای  کودکان  از  ویژه  مراقبت  به  مربوط  های 
   ( 6۱- 60:  ۱387ینی و کاویار،  ی )توسلی نا   . کنندگان این کنوانسیون یاد کرد تدوین 

 ماندگی ذهنی . اعالمیه جهانی افراد مبتال به عقب 5
اساس ماده اول   ده است. بر کر حقوق افراد دارای معلولیت توجه    به است که    اختصاصی   ی از اسناد این اعالمیه  

»عقب این   حتی اعالمیه  روانی  انسان مانده  که  کند  استفاده  حقوقی  هامن  از  باید  آن  االمکان  از  دیگر  های 
به وضع جسمی و  شود که افراد دارای معلولیت متناسب  از محتوای این ماده چنین برداشت می   « . برخوردارند 

مندی از  بهره   براین، مند باشند. بنا ، بهره ند ا برخوردار از آن  که سایر افراد    ی االمکان باید از حقوق شان حتی ذهنی 
 ه است.  شد یید  أ ت   ، حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت با اتکاء به ماده نخست این سند 

 . میثاق حقوق مدنی و سیاسی 6
اسناد حقوق برشی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در فقره اول   گر دی چون این میثاق نیز هم 

شوند که حقوق شناخته شده در این  های طرف این میثاق متعهد می ماده دوم این سند آمده است: »دولت 
گ، جنس،  گونه متایزی از قبیل نژاد، رن شان بدون هیچ بارۀ کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت میثاق را در 

ها  زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتامعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت 
این میثاق نیز با تأکید بر اصل عدم تبعیض رشکت در انتخابات، حق   25محرتم شمرده و تضمین کند.« ماده 

سایر    ده است. جمله کر بیان    دور از استثنا به صورت آزادانه برای متام افراد  شدن را به دادن و حق انتخاب رأی 
  برای گونه تبعیض در مورد افراد دارای معلولیت  است که هیچ ها در ماده دوم این میثاق، مبین این  وضعیت 
وپنجم اشرتاک افراد دارای  . اشاره به محتوای این ماده در ماده بیست پذیرفتنی نیست های عضو میثاق دولت 

 قرار داده است.    دیگران مساویانه این افراد با    وق حق   ات را در زمره معلولیت در انتخاب 
 . میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 7

به تصویب مجمع عمومی سازمان    ۱۹66املللی نیز همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال  این سند بین 
طور مشخص به حقوق افراد دارای معلولیت  به   مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملل رسید. این میثاق نیز  
  ی توجه بی نامه کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی مطرح شد که توجه ندارد. بعدها در توصیه 

 هاست.  آن ها در سال تصویب  به حقوق آن آگاهی  نا ها به افراد دارای معلولیت ناشی از  میثاق 
   ا متوجه عموم برشیت است، افراد دارای معلولیت نیز از حقوق مندرج در ه توجه این میثاق   که متام رو  آن اما از 
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 ( 256:  ۱38۱)مصفا،    . د ن د بهره گیر ن توان آن می 
 . اعالمیه حقوق افراد دارای معلولیت ۸

د. با  ش مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم   ۱۹75دسامرب  ۹مورخ  3447شامره  نامه این اعالمیه در قطع 
منظور  شان به املللی اعالم این اعالمیه سازمان ملل متحد از کلیه کشورها خواستار گسرتش اقدامات ملی و بین 

)توسلی  .  یت شد ارچوپ مشرتک برای حامیت از حقوق افراد دارای معلول ه تثبیت این اعالمیه به عنوان مبنا و چ 
کاویار،  ی نا  و  در    ( 64:  ۱387ینی  که  اعالمیه  بین   ۱3این  سند  نخستین  است،  شده  تنظیم  املللی  ماده 

اختصاصی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت است که قبل از تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق افراد دارای  
ترین ویژگی  افراد جامعه از مهم   دیگر بری آن با  ده است. تعریف شخص دارای معلولیت و  برا ش تصویب  معلولیت  

. ماده دوم این اعالمیه برخورداری متام افراد دارای معلولیت را از حقوق مندرجه در اعالمیه  است این سند جهانی  
ه است. ماده  دانست افراد دارای معلولیت از هر لحاظی منتفی    موورد   را در   ده و هر نوع تبعیض و استثنا کر ترصیح  
شان دانسته و افزوده است که نوع معلولیت مانع این اعالمیه، کرامت انسانی افراد دارای را حق ذاتی سوم  

 تواند. استفاده از حق شهروندی این افراد شده منی 
ده  کر ترین نکته را بیان  رسد ماده چهارم این اعالمیه مهم به نظر می   ، حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت   باره در 

»افراد دارای معلولیت، دارای حقوق مدنی و سیاسی مشابه سایر  است  این ماده ترصیح شده  باشد. در   که 
افراد برخوردار است و    دیگر ند؛« بر اساس این ماده، افراد دارای معلولیت از حقوق انتخاباتی مشابه با  ی ها انسان 

کنندگان این  ورد توجه تدوین دهد که حق انتخاباتی به عنوان یکی از حقوق مهم برشی م این امر نشان می 
باید با توجه به اصل کرامت انسانی و اصل آزادی و برابری های عضو سازمان ملل نیز  اعالمیه بوده است. دولت 

 ند.  کن تالش    ان ش شهروندان   دیگر شان مشابه با  برخورداری افراد دارای معلولیت  از حقوق مدنی و سیاسی   برای 
 ای معلولیت . کنوانسیون حقوق افراد دار 9

املللی حقوق برشی دریافتیم که افراد دارای معلولیت از لحاظ نظری مستحق  ترین سندهای بین با بیان مهم 
اند. این امر سبب  های اساسی محروم هم این افراد از حقوق و آزادی هنوز   در عمل ند. اما  ا کلیه حقوق انسانی 

د. سازمان  شو تدوین و تصویب یک سند مخصوص برای افراد دارای معلولیت به عنوان یک رضورت مطرح    که د  ش 
میالدی کنوانسیون حقوق افراد دارای  2006دسامرب    ۱3، در  ی ملل متحد با درک رضورت طرح چنین سند 

راد از آن برخوردار د. به صورت کلی، این کنوانسیون هامن حقوق انسانی را که دیگر اف کر تصویب  معلولیت را 
ها قادر شوند به عنوان شهروند کامل زندگی کنند و فرصت  آن   که کند  مین می أ است، برای افراد دارای معلولیت ت 

مبنای اصلی تضمین   ( ۱6- ۱5: 2007)بیرنز و دیگران،   . ای خویش را داشته باشند مشارکت ارزنده در جامعه 
تبعیض است. این دو اصل   بدون به رعایت اصل برابری و اصل حقوق افراد دارای معلولیت در این سند منوط 

های اصلی نظام جهانی حقوق برش  ه و به عنوان پایه شد شناسایی  املللی حقوق برشی  اسناد بین   بیشرت در  
موارد رصف با رعایت این اصول تضمین  ر  ا ی الزم به تذکر است که تحقق کامل حقوق برش در بس د.  شو تلقی می 

مانند  پذیر برشی  های آسیب در بسیاری موارد از سازوکار تبعیض مثبت در قبال بعضی از گروه   راین ب شود، بنا منی 
 کنوانسیون حقوق افراد دارای   ( 3۱4:  ۱3۹0آبادی،  )رمضانی قوام   . افراد دارای معلولیت استفاده شده است 
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 معلولیت در نظر بگیرند.   ده تا این مهم را به عنوان حق ترجیحی در خصوص افراد دارای کر معلولیت تالش  
 است:   برانگیز مل أ ت حقوق انتخاباتی این افراد    مورد   با دقت به منت این کنوانسیون، مواد زیر در 

افراد داری   برابر و کامل  برخورداری  تضمین  ارتقا، حامیت و  فقره اول ماده یکم: »هدف کنوانسیون حارض، 
 باشد.« ها می های بنیادین و ارتقای احرتام به منزلت ذاتی آن معلولیت از کلیه حقوق برش و آزادی 

نا و یا محدودیت بر پایه معلولیت  فقره سوم ماده دوم: »تبعیض بر پایه معلولیت: به معنای هرگونه متایز، استث 
های بنیادین  مندی یا اعامل کلیه حقوق برش و آزادی ثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره أ است که هدف و ت 

.  است های مدنی، فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری  بر مبنای برابر با دیگران در زمینه 
 د.« شو امی اشکال تبعیض ار جمله نفی انطباق منطقی نیز می چنین در برگیرنده مت هم 

کلی کنوانسیون:   و  ۱ماده سوم: »اصول  انتخاب  آزادی  فردی شامل  منزلت ذاتی، خودمختاری  به  احرتام   .
. دسرتسی؛  6ها؛  . برابری فرصت 5. مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه؛ ...  3. عدم تبعیض؛  2  استقالل افراد؛ 

 ».... 
تعهد دولت م  آزادی اده چهارم:  بر تضمین کلیه حقوق برش و  افراد دارای  های عضو  برای متام  های اساسی 

 معلولیت. 
 ها. ماده پنجم: برابری افراد دارای معلولیت با سایر افراد جامعه در برابر قانون و حامیت قانونی و مساویانه از آن 

افراد داری معلولیت از ظرفیت   که این های عضو بر  اعتقاد دولت ماده دوازدهم: شناسایی برابر در پیشگاه قانون و  
 ند. ا های زندگی برخوردار قانونی بر مبنای برابر با دیگران در متام جنبه 

متامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی    برای های عضو این کنوانسیون، حقوق برابر را  ماده نوزدهم: »دولت 
برابر   با رشایط  جامعه  می   گران دی   با در  رسمیت  تدابیر به  و  مؤثر    ی شناسند  و  در  منظور  به مناسب  تسهیل 

 « .  ند ... کن مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنان در جامعه را اتخاذ می بهره 
اما از    ، یاد نشده طور رصیح به از حقوق انتخاباتی    هرچند در این کنوانسیون از برخورداری افراد دارای معلولیت 

افراد جامعه برخوردار    دیگر آید که افراد دارای معلولیت از حقوق انتخاباتی برابر یا  می شده چنین بر مفاد مواد یاد 
شوند که با استفاده از سازوکار تبعیض مثبت یا تبعیض بر پایۀ های عضو کنوانسیون متعهد می است و دولت 

 ند.  کن مین  أ دسرتسی مساویانه و عادالنه آنان در روند انتخابات ت   برای ا  ها و امکانات الزم ر سهولت   ، معلولیت 
 حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت در نظام حقوقی افغانستان

های افراد دارای نظر به تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، استفاده از حق رأی یکی از چالش 
سیاسی  حقوق  استفاده  در  می شان  معلولیت  افغانستان،    . شود محسوب  برش  حقوق  مستقل  )کمیسیون 

ها متعهد و  قانون اساسی، قوانین ملی و اسناد جهانی که افغانستان به آن که مطابق    در حالی   ( ۱5 : ۱3۹8
متام شهروندان اعم از افراد دارای معلولیت از حقوق انتخاباتی برابر برخورداراند. در مبحث قبل،   ، ملحق است 
را از حقوق انتخاباتی یکسان با سایر افراد    افراد دارای معلولیت   ونگی برخورداری همه، خصوصاً حدود و چگ 
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ارچوب حقوق  ه مطابق نظام حقوقی افغانستان، حدود و چکنیم  دیم. در این مبحث تالش می کر جامعه بررسی  
 یم. کن بررسی  انتخاباتی افراد دارای معلولیت را  

 . قانون اساسی 1
  ، جرگه قانون اساسی رسید فصل به تصویب لویه   ۱2ماده و    ۱62در    ۱382قانون اساسی افغانستان که در سال  

به ملت افغانستان دانسته و ملت افغانستان را متام افرادی  تعریف   در ماده چهارم، حاکمیت ملی را مربوط 
ودوم، هرگونه تبعیض میان اتباع منع قرار داده شده و  کند که تابعیت افغانستان را دارند. مطابق ماده بیست می 

  باره وسوم این قانون، دولت را به اتخاذ تدابیر الزم در بر تساوی همه در برابر قانون تأکید شده است. ماده پنجاه 
سوم قانون اساسی  و داند.  ماده سی فعال آنان در جامعه مکلف می  گیری بازتوانی افراد دارای معلولیت  و سهم 

این ماده حق    « باشند. شدن را دارا می کردن و انتخاب اتباع افغانستان حق انتخاب » :  د که کن افغانستان بیان می 
 ده است.  کر شدن را رصفاً به تابعیت افغانستان محدود  نامزد رأی و  

انت ماده شصت  از طریق رأی ویکم قانون اساسی،  را  آزاد، عمومی، رسی و مستقیم  خاب رئیس جمهور  گیری 
ودوم  مهیا باشد. ماده شصت   شدن به همه اعم از افراد دارای معلولیت داند که در آن رشایط سهیم مرشوع می 
رشایط   ریاست نامزد که  انتخابات  برای  مشخص  شدن  را  اشار کرد جمهوری  هیچ  است،  محدودیت    ه ب   ای ه ه 

انتخابات    باره و هشتادوپنجم در   وم موضوع در مواد هشتادوس عین  بر  ندارد.    دارای معلولیت فراد  شدن ا نامزد 
های  انتخابات شورای   باره قانون اساسی در   ۱38ه است. ماده  کرد تأکید  شدن در آن،  نامزد شورای ملی و رشایط  

طور یکسان  به برخورداری همه به ن آن والیت و  ا والیتی نیز بر انتخابات آزاد، عمومی، رسی و مستقیم همه ساکن 
و    ۱40مواد  ها و شوراهای ولسوالی نیز مطابق  ده است. برای انتخابات شاروالی ش از حقوق انتخاباتی تأکید  

 خورد.  افراد به چشم منی   دیگر گونه متایز بین افراد دارای معلولیت و  همین قانون اساسی هیچ   ۱4۱
انتصابی از جانب   اعضای مرشانوجرگه که به گونه   سوم یک   باره اساسی در افزون بر این، ماده هشتادوچهارم قانون  

را برای پنج سال از رئیس  افراد دارای معلولیت  از منایندگان    تن شوند، تعیین دو  رئیس جمهور انتخاب می 
د  ضمناً ماده هفتم قانون اساسی دولت افغانستان را مکلف به رعایت متام اسنا ده است. کر جمهور درخواست 

املللی که افغانستان به آن ملحق شده دانسته است. بر این اساس، رعایت کنوانسیون حقوق افراد دارای بین 
 .  باره دانست های دولت افغانستان در این مکلفیت   باید از معلولیت را نیز  

 . قانون انتخابات 2
  دارای را برای متام اتباع    نامزد یا    دهنده قانون فعلی انتخابات افغانستان حق رشکت در انتخابات به حیث رأی 

دهندگان را بر  دان و رأی نامز نوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر  نظر گرفته و هر در  طور مساویانه  به رشایط  
ده  کر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتامعی یا وظیفوی یا معلولیت ممنوع  

دادن در  رشایط رأی   دارای چه کسانی    که این ای به  در این قانون اشاره   ( 4ماده    ، ۱3۹5)قانون انتخابات،    . است 
ده است:  کر طور معرفی  دهی را این ن رشایط رأی ا واجد   ۱3۹2انتخابات است نشده اما قانون انتخابات سال  

. به حکم  3.  سالگی را در روز انتخابات تکمیل منوده باشد   ۱8. سن  2. تابعیت افغانستان را داشته باشد.  ۱» 
دهندگان ثبت شده  . اسم وی در لست رأی 4قانون یا محکمۀ ذیصالح از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.  
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ده است؛ ولی رویه ش درج ن   هرچند در قانون فعلی این ماده مجدداً   ( ۱2ماده    ، ۱3۹2باشد.« )قانون انتخابات،  
این   هی طبق همین ماده قانون قبلی بوده است. بر د ن رشایط رأی ا کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد واجد 

د بدون در نظرداشت  ن باش   کامل کرده که این رشایط را    ی د که متام افراد دارای معلولیت شو اساس، روشن می 
 د.  کنن رشکت  د آزادانه در انتخابات  ن توان معلولیت می 

شدن برای احراز  نامزد مورد چگونگی    مفاد قانون اساسی کشور را در   قانون فعلی انتخابات افغانستان، مجدداً 
و به حفظ توازن    یید أ ت ها  های ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای والیتی، شورای ولسوالی یا شهرداری کرسی 

توجه   بین شهروندان کشور  تبعیض  ازاین کر و عدم  از متام حقوق ده است.  افراد دارای معلولیت  کشور  رو، 
 .  اند د، برخوردار انتخاباتی که سایر شهروندان دار 

 . قانون مدنی 3
قانون مدنی افغانستان در فصل مربوط به ترشیح اشخاص حقیقی، آغاز شخصیت انسان را با والدت کامل و به  

طبق این قانون    ( 36ماده    ، ۱355)قانون مدنی،    . کند بودن وی دانسته که با وفات او خامته پیدا می رشط زنده 
ن شده که فرد در حالت صحت عقل با تکمیل آن در اجرای معامالت  سن رشد هجده سال مکمل شمسی تعیی 

می  شناخته  کامل  حقوقی  اهلیت  دارای  مدنی،    . شود حقوقی  جنون،    ( 3۹ماده    ، ۱355)قانون  قانون  این 
دارد. به نظر  مواردی قرار داده است که فرد را از انجام معامالت حقوقی باز می  بودن را در زمره دیوانگی و سفیه 

ن  ا سالگی را برای واجد   ۱8گذار قانون انتخابات افغانستان با توجه به این مواد قانون مدنی، سن  رسد قانون می 
تعیین  رشایط رأی  بر کر دهی  انتخابات و رأی  ده است.  به مسئله  به عنوان یک معامله  این اساس، اگر  دادن 

ری بعضی از اختیارات مربوط به  حقوقی بنگریم که در آن شهروندان در حالت صحت عقل تصمیم بر واگذا 
. زیرا منایندگی نوعی وکالت است و آنچه در رابطه  ند کن دان می نامز شان به طرف مقابل یعنی  رسنوشت سیاسی 

  های د که باید متام طرف کن اینجا نیز هست. پس این حکم قانون مدنی روشن می میان وکیل و موکل وجود دارد  
در انجام کاری نیاز به    عده از افراد دارای معلولیت  که جسامً . بنابراین آن داشته باشند اهلیت کامل  این معامله  

شان را از دست  ها عضوی از بدن که در اثر جنگ   ی عده از افراد دارای معلولیت ری و تعاون دارد و یا آن همکا 
شان  د از حقوق انتخاباتی ن توان اما از نگاه فکری توانایی تشخیص و انتخاب را دارند، بدون تردید می   ، اند داده 

د  ان جنون   چار عده از افرادی که د نستان در مورد آن مند شوند. قانون انتخابات افغا متناسب با سایر شهروندان بهره 
ده و این مسئله  کر داشته باشند، سکوت اختیار  گیری  د مسئله انتخابات را درک و صالحیت تصمیم ن توان و یا منی 
را از    ده و آنان کر گیری یاد  ه است. اما قانون مدنی از این افراد به عنوان فاقد صالحیت تصمیم کرد را روشن ن 
 ه است.  کرد ن رشایط معامالت حقوقی جدا  ا د صف واج 

 . قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت 4
افراد دارای معلولیت در افغانستان، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت   باره ترین سند اجرایی در مهم 
  کرده تصویب  در سه فصل و چهل ماده   ۱388قوس سال    28به تاریخ  آن را  که شورای ملی افغانستان    است 
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با    را در   1است. این قانون در ماده سوم وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و افراد دارای معلولیت  هامهنگی 
 ادارات ذیربط مکلف به حامیت از افراد دارای معلولیت  قرار داده است.  

حقوق  باره هرچند بیشرت مفاد این قانون متوجه امتیازات مالی، صحی، آموزشی و اشتغال این افراد است و در 
ع  اصل  بر  تأکید  با  قانون  پانزدهم همین  ماده  اما  است.  نیامده  تذکری  هیچ  آن  تبعیض، حق  انتخاباتی  دم 

در عرصه سهم  را  و  گیری مساوی  تفریحی  تربیتی،  و  تعلیمی  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  اجتامعی،  های 
 ورزشی را برای افراد دارای معلولیت  در نظر گرفته است.  

حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت هیچ نوع مکلفیت را متوجه کمیسیون    باره طور مشخص در این قانون به 
وزارت شهدا و افراد دارای معلولیت در همکاری با ادارات    که این ه است. اما ذکر  کرد ل انتخابات افغانستان ن مستق 

  ، ۱388،  )قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت   . ذیربط مسئول حامیت از افراد دارای معلولیت است 
توان  ای سیاسی مورد تأکید قرار داده است می ه گیری مساویانه آنان را در عرصه و ماده پانزدهم سهم   ( 3ماده  

برداشت   تضمین  کر چنین  به  مکلف  انتخابات،  مسئول  نهاد  عنوان  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  د 
و افراد دارای معلولیت  مطابق این قانون از   است شان در انتخابات از این حق  برخورداری افراد دارای معلولیت 

 . اند ، برخوردار یند شهروندان دارا   گر دی متام حقوق انتخاباتی که  
 : و پیشنهادها   گیری نتیجه 

حقوق برشی    املللی . اسناد بین ند ا افراد دارای معلولیت از حقوق انتخاباتی یکسان با سایر افراد جامعه برخوردار 
ده است. شناسایی  کر شناسایی  و نظام حقوقی افغانستان این مهم را به عنوان حق بنیادین و اساسی این افراد  

املللی و قوانین افغانستان منوط به رعایت اصل برابری و اصل عدم تبعیض بیان شده  این امر در اسناد بین 
با   رابر کننده حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت ب قق تواند مح تنهایی منی این دو اصل به است؛ اما رعایت  

افراد دارای معلولیت یعنی کنوانسیون حقوق    باره املللی در ترین سند بین رو، مهم سایر افراد جامعه شود. ازاین 
لف  های عضو را مک ده و دولت کر معلولیت یا سازوکار تبعیض مثبت را تعریف    افراد دارای معلولیت، تبعیض بر پایه 

روی  ب دست به  عملی  اقدامات  ا گیری  منظور  ه  این ش ین  اجرای  متعهدان  از  یکی  که  افغانستان  است.  ده 
  ، مجدداً کنوانسیون نظر به ماده هفتم قانون اساسی است با تدوین قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت 

ارائه   پایه معلولیت تعریف  بر  تبعیض  را  کر از  نهادهای ذیربط  افراد دارای معلولیت  ده و  از  به حامیت  مکلف 
 ده است. کر گیری فعال آنان در جامعه  سیاسی و سهم   در عرصه   مخصوصاً 

ی برای افراد دارای معلولیت در قانون انتخابات و قانون حقوق و امتیازات افراد  ت نبود سازوکار مشخص حامی 
ی اقدامات الزم و اعامل تبعیض مثبت  گیر دست در روی  یادشده نهادهای  که دارای معلولیت سبب شده است 

  ی با تعدیل این قوانین، سازوکار شود  رو، پیشنهاد می این پروایی نشان دهند. از افراد دارای معلولیت  بی   در مورد 
 د. شو مشخص در این عرصه نیز ارائه  

 

به دو وزارت جداگانه؛ وزارت کار و امور اجتامعی و وزارت امور شهدا و اشخاص دارای   . فعاًل وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و اشخاص دارای معلولیت 1
 .  شود می   تجزیه شده و هامهنگی امورات مربوط به افراد دارای معلولیت مربوط وزارت امور شهدا و اشخاص دارای معلولیت   معلولیت 
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دارد؛ اما باورهای و  هرچند هیچ مانع قانونی فراراه برخورداری از حقوق انتخاباتی افراد دارای معلولیت وجود ن 
نامناسب   افراد    در مورد اعتقادات فرهنگی  به   که شده    سبب این  نتواند  طور مؤثر در جامعه سهم داشته  آنان 

حق تساوی    درباره و به جامعه    اندازی دهی در این عرصه راه گاهی آهای  شود برنامه پیشنهاد می   براین بنا   . باشند 
 شود.   ی داده و برابری همه آگاه 

ر از پیامدهای این اعتقادات در جامعه این است که اگر شخصی دارای معلولیت وارد کاروزار انتخاباتی  یکی دیگ 
شود با استفاده حق از تبعیض بر  رو، پیشنهاد می تواند آرای الزم را برای پیروزی به دست آورد. ازاین شود، منی 

ال، افغانستان به هشت حوزه انتخاباتی  طور مث نظر گرفته شود. به در  پایه معلولیت برای آنان سهم مشخص  
معلولیت   باره در  دارای  این حوزه   افراد  از  هریک  برای  و  معلولیت گانه یک مناینده  های هشت تقسیم    دارای 

اضافه    طور برای شوراهای والیتی نیز برای هر والیت یک مناینده از افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و همین 
،  ند ا با سایر افراد برخوردار   حقوق برابر افراد دارای معلولیت   به که از سطح آگاهی باال    ی مع شود. این راهکار در جوا 

 .  یست الزم ن 
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 اشخاص دارای معلولیت در حوزه حقوق شهری افغانستان  جایگاه حقوق 
 مصطفی محقی محمد   |مرتضی محقی 

 چکیده 

در این زمینه سخن بسیار    موجود املللی  درباره وضعیت اشخاص دارای معلولیت و استندردهای داخلی و بین 
 شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قرش از شهروندان ذیل مقررات حقوق ه  است. اما در حوز  شده  گفته 

حمل و  ها،  ها، کلینک مکاتب، شفاخانه   ویژه به کمبودهای بسیاری وجود دارد. دسرتسی به اماکن عامه    ، شهری 
سازی معابر و  ص برای اشخاص دارای معلولیت و مناسب های مخصو ادارات دولتی و تشناب   دیگر شهری و    نقل 
خصوصی در نظر گرفته نشده و اشخاص دارای معلولیت را دچار مشکالت    بخش دولتی و    بخش روها توسط  پیاده 
با بررسی سیر قوانین و مقررات حاکم در حوزه شهرسازی و مرتبط با وضعیت   این پژوهش  ه است.  کرد فراوان  

قانونی مرتبط با وضعیت   های عملی و ضوابط ترین چالش درباره مهم   است ده  کر سعی    اشخاص دارای معلولیت، 
شهری بحث کند.   ثر در شهر و استفاده مطلوب آنان از فضایؤ حضور م   منظور به خاص اشخاص دارای معلولیت  

در  پذیر  دسرتسی فزیکی به حیث یک موضوع کاماًل حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت و سایر اقشار آسیب 
مت  که  است  شده  گرفته  است أ نظر  شده  توجه  آن  به  کمرت  افغانستان  در  به    . سفانه  ما  کشور  که  حالی  در 

دارای  کنوانسیون  اشخاص  کنوانسیون حقوق  و  کنوانسیون حقوق طفل  از جمله  متعدد حقوق برشی  های 
دارای معلولیت  معلولیت پیوسته است، ولی برای وصول به آن حقوق از جمله دسرتسی فزیکی برای اشخاص  

 د. کن امید است که تحقیق حارض بتواند این رضورت را برجسته    ، اقدامات چشمگیری انجام نشده است. بنابراین 

 سازی، فضای شهری. افراد دارای معلولیت، دسرتسی فیزیکی، حق بر شهر، مناسب   : گان کلیدواژ 
  

 

  استاد دانشگاه- ( دکرتی حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدmurtaza.mohiqi@gmail.com) 
 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کابل. -دکرتی حقوق خصوصی 
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 مقدمه 
سف آمار دقیقی از اشخاص دارای معلولیت در افغانستان وجود ندارد و تاکنون نیز رسشامری ملی معلولیت  أ با ت 

شود.  انجام شده است، برای همه معیار پنداشته می   1املللی هندیکپ سسه بین ؤ توسط م   2005که در سال  
دهند و این در  شکیل می درصد از نفوس کشور را اشخاص دارای معلولیت شدید ت   2.7مطابق این رسشامری،  

های صحی پیش یا پس  حالی است که عوامل گوناگون طبیعی یا غیرطبیعی چون رشایط جنگی، نبود مراقبت 
افزایش شامر افراد دارای معلولیت در کشور    سبب هایی مانند دیابت، حوادث ترافیکی و... از والدت، بیامری 

   .شده است 

برند های گوناگونی به رس می ی، حسی و ذهنی در افغانستان با وضعیت معلولیت، مانند فیزیک   تفاوت های م گروه 
اشخاص دارای معلولیت   ه است. شد کمرتین توجه به اشخاص دارای معلولیت ذهنی  ها، این گروه  که از میان 
ض  اشخاص دارای معلولیت، تبعی   با ترین موارد تبعیض  از رایج اما    ، برند در جامعه رنج می   تفاوت های م از تبعیض 
ها و  مندی اشخاص دارای معلولیت از سهولت امکان بهره نبود  مندی آنان از مفهوم حق بر شهر است.  در بهره 

نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ معلولیت اجتامع و ناتوانی آن در سازگاری    درواقع فضاهای شهری،  
یابد که به  این نکته زمانی اهمیت می  امکانات فضاهای شهری با نیازهای این قرش از شهروندان جامعه است. 

ند. هنوز  ی روه یاد داشته باشیم اشخاص دارای معلولیت در دسرتسی به امکانات جامعه با مشکالت زیادی روب 
ها و رصف انرژی فراوان همراه است  خروج از خانه برای انجام امور عادی زندگی شهروندی برای اینان با دشواری 

کند. وسایل نقلیه عمومی همچون تکسی و بس برای مجبور به ماندن در منزل می   که ایشان را تا حد امکان 
عماًل   ساختامن ست.  نی   شدنی استفاده آنان  بیشرت  به  بانک ورود  خرید،  مراکز  اداری،  عمومی،  ها،  های 
تفریحی، مساجد و اماکن مذهبی و ها، پارک دانشگاه  با  ها، مراکز  بدون تحمل دشواری فراوان یا  کمک  ... 

 پذیر نیست. دیگران نیز امکان 
می  پژوهش  رضورت  و  اهمیت  انسان درباره  حقوق  تساوی  به  معتقد  معارص  انسان  گفت  همه  توان  در  ها 

اخیر سبب شده است که اشخاص دارای معلولیت به    های هاست. تحوالت اجتامعی و فرهنگی در دهه زمینه 
ریزی شهری و شهرسازی  ویژه در زمینه برنامه ه میزان بیشرتی در جامعه جذب شوند، اما وجود برخی موانع ب 

این قرش مهم جامعه نتوانند به شکل مطلوب در اجتامع حضور    است که شده    سبب بسیاری از فضاهای شهری  
م  که  مهمی  عنارص  از  معلولیت  ی یابند.  دارای  اشخاص  پررنگ  شاهد حضور  بهبود    در توان  باشیم،  جامعه 
نیازهای  ا ترین اهداف تحقیق عبارت . مهم ست ها سازی صحیح آن فضاهای شهری و مناسب  از شناسایی  ند 

ب  و  در فضاهای شهری  بیشرت  تعامالت  برای  معلولیت  دارای  در  ه اشخاص  مناسب  کارگیری ضوابط طراحی 
 برای افراد دارای معلولیت. فضاهای عمومی  

های حامیتی قانون گذاری داخلی و موضوع این نوشتار، بررسی جایگاه افراد معلول و ناتوان در شهر و ظرفیت 
املللی از حقوق اشخاص دارای معلولیت با تأکید بر حق اشخاص دارای معلولیت بر شهر است. در این  بین 

 

1.  Handicap International 
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سازی شهری به وضعیت  فغانستان در زمینه کیفیت توجه به مناسب راستا، به بررسی سیر قانون گذاری داخلی ا 
 اشخاص دارای معلولیت و افراد ناتوان خواهیم پرداخت. 

 جایگاه اشخاص دارای معلولیت در عرصه حقوق موضوعه 
 امللل الف( حقوق اشخاص دارای معلولیت در سیر حقوق بین 

تحمیل رشایط و وضعیت خاص جسامنی و روحی به اشخاص دارای معلولیت و ناتوانان سبب شده است این  
های متعددی به طور عام و خاص در  قرش تبدیل به اقلیتی شایسته توجه در اعامل تبعیض مثبت شده و تالش 

م  آزادی   منظور به   تفاوت سطوح  و  حقوق  یک احقاق  از  گیرد.  نظر صورت  مورد  آزادی سو،  های  و  و  حقوق  ها 
املللی  ، میثاق بین 2املللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین 1هایی که در اعالمیه جهانی حقوق برشحامیت 

کرامت    مانند و بسیاری از اسناد عام حقوق برشی آمده، در پرتو اصولی    3حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی
 شود.  ی معلولیت نیز می شامل اشخاص دارا   انسانی، برابری و عدم تبعیض 

دسمرب    ۹»اعالمیه مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب    مانند از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی  
شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان    ۱۹2۱، قطعنامه شامره  3447مجمع عمومی طی قطعنامه شامره    ۱۹75

و اعالمیه حقوق  ۱۹75می    6خاص دارای معلولیت مورخ  بخشی اش ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توان 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شامره    ۱۹7۱دسمرب    20ماندگان روانی و ذهنی مصوب  عقب 
چنین، در ادامه  حامیت شود. هم ویژه    ای گونه نیز تالش شده است از حقوق اشخاص دارای معلولیت به   2856
ی برای حامیت بیشرت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و ایجاد رشایط مناسب برای  امللل های مراجع بین تالش 
ها برای اشخاص دارای  های اساسی، »قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت مندی آنان از حقوق و آزادی بهره 

رسیده    به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد   ۱۹۹3دسمرب    20در    ۹6/ 48قطعنامه شامره    در   معلولیت 
رشد و مثبت  به است. واقعیت این است که تغییر نگرش به اشخاص دارای معلولیت و معلولیت، در مسیرى رو 

نامه جهاىن حقوق اشخاص دارای معلولیت و قانون جامع حامیت از حقوق ایشان، مبناى قانوىن  است، پیامن 
مصوبه سی وهفتمین اجالس    25در بند    .اشخاص دارای معلولیت است   محکمى براى تحقق حقوق شهروندى 

است:  آمده  معلول چنین  افراد  با حقوق  ارتباط  در  متحد  ملل  سازمان  »اصل تساوی حقوق    مجمع عمومی 
اشخاص دارای معلولیت افراد سامل حاکی از آن است که نیازهای کلیه افراد جامعه از اهمیت یکسانی برخوردار 

کند که  ریزی جوامع را تشکیل دهد.« این اصل حکم می این نیازهاست که می باید اساس برنامه   بوده و رفع 
 های یکسان برای متامی افراد جامعه تضمین شود. منابع به گونه ای به کار گرفته شود که امکانات و فرصت 

ی معلولیت توجه  خود، به وضعیت کودکان دارا  3۹و  23مواد  در نیز   ۱۹8۹کنوانسیون حقوق کودک مصوب 
آورده است: »کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند    23خاص داشته است. این کنوانسیون در بند یک ماده  

 

1. UDHR, 1948. 

2. ICCPR,1966. 

3. ICESCR, 1966. 
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کودکی که ازنظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است باید در رشایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس  
و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.«  بوده و رشکت فعال کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته  

کند:  این کنوانسیون در ماده دوم خود به اصل منع تبعیض علیه کودکان معلول اشاره کرده است و اعالم می 
گذاری و به دور  ست، بدون تبعیض و یا فرق ها های عضو این پیامن، برای هر کودکی که در قلمرو آن »حکومت 

ب  این  از هرگونه وابستگی  ه معلولیت و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در 
 « .کنند نامه را تضمین می پیامن 

 حقوق اشخاص دارای معلولیت در حقوق داخلی   )ب 
تنفیذ شده    تفاوت حامیت از اشخاص دارای معلولیت در افغانستان، چهار قانون در ادوار م   منظور به تاکنون  

ترتیب در دوره حکومت حزب دمکراتیک خلق )قانون حقوق و امتیازات مجروحین، اشخاص  ه است. این قوانین ب 
، منرب  ۱36۱رسطان  3۱دارای معلولیت و بازماندگان شهدای انقالب ثور، چاپ جریده رسمی، شامره هشتم، 

اص  (، حکومت مجاهدین )قانون حقوق و امتیازات مجروحین، اشخ ماده   38دارای هفت فصل و    5۱2مسلسل  
، منرب مسلسل  ۱373  سنبله   2۱دارای معلولیت، مفقودین و بازماندگان شهدا، چاپ جریده رسمی، شامره اول،  

(، حاکمیت طالبان )قانون حقوق و امتیازات مجروحین، اشخاص دارای معلولیت و مفقودین و بازماندگان  768
افغانستان، چاپ ج  اسالمی  امارات  اتباع  سایر  و  اسالمی  انقالب  شنبه  شهدای  ریده رسمی، شامره هشتم، 

)قانون حقوق و    ۱388ماده( و آخرین آن در سال    53دارای هفت فصل و    78۹  .ق، منرب مسلسل ـ ه ۱420
، دارای سه فصل و  ۱030امتیازات اشخاص دارای معلولیت، چاپ جریده رسمی، شامره هشتم، منرب مسلسل  

 شوند. ( را شامل می ۱388  /   ۹  /   28ماده، مصوب    40
ها پرداخته  یابی مناسب برای آن به پرداخت یک مقدار وجه نقدی در کنار درمان و اشتغال   بیشرت قوانین  این  

اشخاص دارای معلولیت را چندان در نظر  اقشار    دیگر توجه کرده و  نظامیان    به است. مخصوصاً سه قانون اولی  
اسی جدید افغانستان و در روشنایی آن  نگرفته است. بعد از آمدن تغییرات در ساختار دولت و تصویب قانون اس 

با نهادی مرتبط قانون حقوق و امتیازات برای  وزارت شهدا، اشخاص دارای معلولیت و کار و امور اجتامعی 
 اشخاص دارای معلولیت را تهیه کرد.  
ده  سوم مکلفیت دولت را در قبال اشخاص دارای معلولیت مشخص کر و قانون اساسی افغانستان در ماده پنجاه 

بر مبنای همین ماده قانون اساسی کشور »دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای     است و 
بازتوانی اشخاص دارای معلولیت و معیوبین و سهم  برای  آنان در    گیری بازماندگان شهدا و مفقودین و  فعال 

اتخاذ می  تدابیر الزم  به احکام قانون،  برای  جامعه، مطابق  مناید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین منوده، 
بضاعت مطابق به احکام قانون کهنساالن، زنان بی رسپرست، معیوبین و اشخاص دارای معلولیت و ایتام بی 

قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت    ۱38۹دولت افغانستان در سال    « . آورد کمک الزم به عمل می 
بر تضمین امتیازات مادی برای    افزون ماده بوده و    40را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. این قانون دارای  

اند یک تعداد امتیاز و حقوق دیگری را نیز  ده ش اثر جنگ دچار معلولیت  بر اشخاص دارای معلولیت که مستقیم  
   .رای معلولیت در نظر گرفته است برای عموم اشخاص دا 
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این قانون نسبت به سه قانون قبلی در زمینه حقوق اشخاص دارای معلولیت، موارد بیشرتی را پوشش داده  
افغانی برای هر شخص    600بر افزودن وجه نقدی که قبل از تنفیذ این قانون مبلغ    افزون   ، به عنوان مثال   . است 

افغانی در هر برج تعیین شده است.    ۱500ر قانون جدید کمرتین پول مبلغ  دارای معلولیت در هر برج بود اما د 
های بازتوانی، دسرتسی فزیکی و  در موارد دیگر از جمله حق تعلیم و تحصیل، حق صحت، حق اشتغال، برنامه 

دهی و... در این قانون برای حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته شده  های آگاهی برنامه 
 ( ۱2:  ۱3۹۱است. )محبتی،  

مطابق این    است و   ملحق شده   20۱2ن به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال  ی چن دولت هم 
ده و تعدیالت الزم  کر کنوانسیون باید دولت متام قوانین نافذه خود را در روشنایی این کنوانسیون مرور و بازنگری  

با تشکیل یک کمیته کاری از طرف   ۱3۹5د. البته در سال کن ارد  ها و به نفع اشخاص دارای معلولیت را در آن 
وزارت کار، امور اجتامعی شهدا و اشخاص دارای معلولیت برای مبنظور   معینت شهدا و اشخاص دارای معلولیت 

آوردن تعدیالت الزم در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای  
های متفاوتی  دسته لیت در مطابقت با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد تعدیل قرار گرفته و  معلو 
به   از  معلولیت  دارای  به اشخاص  مادی  امتیازات  از جمله  امتیازات  همه  از  با  صورت همسان  صورت همسان 

 دند. ش اشخاص دارای معلولیت دیگر برخوردار  
 اشخاص دارای معلولیت  سازی جامعه برای  اصول کلی مناسب 

سازی عبارت است از »اصالح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول منظور از مناسب 
و   شهری  محیط  معابر،  عمومی،  اماکن  از  اعم  خود  پیرامون  محیط  در  بدون خطر  و  آزادانه  تا  باشند  قادر 

اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقالل    های عمومی حرکت کنند و از تسهیالت محیطی، ساختامن 
شود که قباًل ساخته شده  ها به کار برده می سازی برای آن عده از ساختامن مند شوند. مناسب فردی الزم بهره 

های دسرتسی فیزیکی مدنظر گرفته نشده است ولی حاال برای استفاده اشخاص دارای  است و در آن سهولت 
 (  4:  ۱3۹۱سازی شوند. )محبتی،  ها مناسب دار ساخته شده و برای استفاده آن معلولیت در آن زینه شیب  

اند، این  هاى بدون مانع و یا تسهیل دسرتىس براى همه تعریف کرده سازى را به عنوان ایجاد محیط مناسب 
  . ت است ویژه افراد داراى معلولی کیفیت زندگى، براى متامى افراد جامعه، به   ی اصل یکى از راهکارهاى ارتقا 

  برای سازی محیط شهری دستیابی اشخاص دارای معلولیت  هدف از مناسب   ( 5:  ۱3۹۱پور؛  )گلربگ، یوسف 
ها، عدالت اجتامعی و پیوسنت متامی افراد معلول به  رسیدن به استقالل نسبی و به عبارتی تساوی فرصت 

 جامعه و ایجاد اجتامعی بدون مانع است. 
هه گذشته تحول یافته و دامنه شمول بیشرتی پیدا کرده است. این مفهوم  سازی محیط در چند د مفهوم مناسب 

شد. در دهه  در ابتدا مرتادف با رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته شده و »محیط بدون مانع« به کار گرفته می 
مول  ،« دامنه ش پذیر ی دسرتس ها و محیط شهری و یا »طراحی  شدن ساختامن   پذیر دسرتس این مفهوم با    ۱۹80

 بیشرتی یافت.
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سازی را بسیار گسرتش داد و مسائلی  شمول« مطرح شد که مفهوم مناسب ، موضوع »طراحی همه ۱۹۹0در دهه  
صوتی،    های یکسان برای همه، نصب انواع راهنامهای نظیر دسرتسی آسان به وسایل نقلیه عمومی، ورودی 

ها  تصویری، ملسی و طراحی اجزای ساختامن برای استفاده همه مردم، فارغ از میزان توانایی یا محدودیت آن 
 ( ۱4۱:  ۱3۹7را شامل شد. )ازندریانی، شیرزاد نظرلو،  

ها و حمل و  قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت افغانستان در مورد طراحی ساختامن   25در ماده  
ها،  ها، اماکن، تفریحگاه ها، ادارات دولتی و سایر مراجع، حین طراحی ساختامن ن آمده است: »وزارت نقل چنی 
های الزم را غرض استفاده اشخاص دارای معلولیت  ها و معابر عمومی، ترانسپورت و تکنالوژی سهولت ورزشگاه 
 منایند.« فراهم می 

پار  به تصویب رسیده است،  در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که توسط  افغانستان    درباره ملان 
توانا  برای  و  است  رفته  تذکر  نهم  ماده  در  فزیکی  معلولیت  دسرتسی  دارای  اشخاص  مستقل    برای سازی 

کند  داند و محالت آن را نیز مشخص می های زندگی رضوری می کردن و مشارکت کامل در متامی عرصه زندگی 
ها،  ا، حمل و نقل و سایر تسهیالت درون و برون سقفی شامل مکاتب، خانه ه ها، جاده »ساختامن  به  و از جمله 

چنین اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات الکرتونیکی و خدمات اضطراری«  تسهیالت طبی و محیط کار و هم 
 ده است. کر توجه  

 سازی معابر عمومی مناسب   - الف 
 روها ( پیاده 1

حرکت ایمن و   ناممکن بودن غیرکارشناسانه موجود در شبکه دسرتسی پیاده شهری و های ها و سازه ناهمواری 
دار باشد، آشکارا  اگر این عابر معلول و با چوکی چرخ   .کند آسوده در مسیرهای پیاده، برای افراد مشکل ایجاد می 

س کف، شیب، عرض  ها، جن گیرد. افزون بر عبور وسایل نقلیه موتوری در کوچه در معرض خطر بیشرتی قرار می 
کوچه و نحوه ارتباط کوچه با رسک نیز ازجمله مسائلی است که برای حرکت اشخاص دارای معلولیت مشکالت  

اندازها نیز از موانع حرکت چوکی چرخ  های کف کوچه و دست ها، آبرودها، چاله آورند. جوی بسیاری پدید می 
روها و  ( احداث کارشناسانه و اصولی پیاده ۱۹: ۱3۹۱)شقاقی و مداحی،    . است  دار یا فردی دارای عصا و... 

در   معلولیت  دارای  اشخاص  بیشرت  هرچه  مشارکت  که  است  مهمی  اقدامات  از  شهر،  در  موانع  این  رفع 
یک و  ه است و ایشان را شهروند درجه کرد های اجتامعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان میرس  فعالیت 

 کند. معه معرفی می در ردیف سایر شهروندان عادی جا 
و    اشد درصد ب   5ند، باید دارای سطحی تراز با شیبی کمرت از  ا روها که مسیر حرکت افراد در سطح شهر پیاده 
ها باید بتواند فضای و ر ند. عرض پیاده کن ها عبور آسانی و ایمن از آن ای طراحی شود که افراد بتوانند به گونه به 

روها باید فاقد موانعی نظیر نرده، مبلامن  مرت( پیاده ۱.50راهم آورد.) عبور دو چوکی چرخدار از کنار هم را ف 
  دهند باشند. روسازی ... که عرض معرب را از استاندارد اعالم شده کاهش می شهری، موانع انسداد وسایل نقلیه و 

  ۱3و پوشش سطح باید محکم و مقاوم در برابر لغزش بوده و طبق استانداردها و درز بندکشی پوشش نباید از 
میلیمرت تجاوز کند. در بسیاری موارد پوشش و روسازی دارای خلل و شکاف، درز بندکشی و اختالف سطح  
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رو  ند. در محل پیوند پیاده ا آفرین مشکل   ویژه اشخاص دارای معلولیت بیشرت از استاندارد بوده که برای عابرین و به 
صورت یک سطح  رمپ به ـ رو، تقاطع باید یا تراز باشد یا با استفاده از یک جدول روی دیگر یا با سواره با پیاده 

ای مقاوم در  های سطحی باید از ماده وری آب آ های جمع ها و شبکه های توپر چاهک مشرتك درآید. رسپوش 
میلیمرت باشند.    6شده، نباید دارای اختالف سطحی بیشرت از  ر اساس استانداردهای ارائه برابر لغزش باشند و ب 

 ( 8:  ۱3۹2)متین،  
 ( سیستم حمل و نقل 2

ترین راه دسرتسی اشخاص دارای معلولیت و جانبازان به مراکز  ترین و رضوری رو که ابتدایی پس از سیستم پیاده 
های ارتباطی این  ترین سیستم از مهم نقل عمومی   و  از حمل ها در سطح شهر است، استفاده  مقصد سفر آن 

نقل عمومی و   و  بایست نحوه طراحی وسایل حمل های مختلف شهری است. بنابراین، می قرش جامعه با محیط 
ها به صورتی باشد که اشخاص دارای معلولیت و  ها و پایانه ها نظیر ایستگاه چنین تسهیالت دسرتسی به آن هم 

های حامی حقوق  های نهضت رغم حامیت به آسانی بتوانند از این وسایل نقلیه استفاده کنند. به سالخوردگان  
اند؛  های نامرئی« برای افراد دارای ناتوانی ساملندان بدل شده افراد دارای ناتوانی، بسیاری از شهرها به »زندان 

با در دسرتس    چرا  انتخاب محل سکونت محدود کرده و  را در  نقل   و  قرار دادن سیستم حمل که این گروه 
طور غیرمستقیم به حاشیه رانده و از حضور در کنار سایر اعضای  نامناسب و ناسازگار با رشایط ایشان، آن ها را به 

 جامعه محروم کرده است. 
تسهیل استفاده اشخاص دارای معلولیت از سیستم    برای امروزه در بسیاری از کشورهای پیرشفته، تدابیر الزم  

طراحی شهری برای حرکت اشخاص دارای معلولیت، امری    سازی بینی شده و مناسب نقل عمومی پیش  و  حمل 
ثبت شده در قانون است. اما در افغانستان این قضیه کامالً متفاوت است. در تحقیقی نشان داده شده است  

که بیشرتین  است چنین دیده شده بوده است. هم  پذیر دسرتس کنندگان ترانسپورت رشکت  ٪ 6که رصفاً برای 
حمل  بودن مسیرها و نبود دشوارگذر ( ۹: ۱3۹4)محبتی،   . دور بودن راه است  ، و آموزش دلیل نرفنت به مکتب 

:  ۱3۹4شده است اطفال دارای معلولیت به مکتب نروند. )محبتی،    سبب و همگانی    پذیر دسرتس شهری    و نقل 
از 58 هنگامی که  شد   (  پرسیده  به خدمات صحی  راه در دسرتسی  موانع  درباره  معلولیت  داراي    ، اشخاص 
( در مجموع، آنچه در افغانستان  64:  ۱3۹4)محبتی،    . نقل را مطرح کردند  و  درصد مشکل نبود وسایل حمل 20

سازی وسایل  گیرد، مناسب نقل شهری غالباً مورد بحث و بررسی قرار می  و  سازی سیستم حمل به عنوان مناسب 
سازی  طلبد، مناسب این زمینه می هاست، ولی آنچه توجه بیشرتی را در  های آن نقل شهری و ایستگاه  و  حمل 
نقل عمومی به  و  های وسایل حمل روها و مسیرهای حرکت پیاده است؛ زیرا برای دستیابی به ایستگاه پیاده 

سازی سیستم  در اولویت ساماندهی برای مناسب هرحال باید مسیری را به صورت پیاده طی کرد. بنابراین آنچه  
های وسایل  تدا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه نقل شهری باید قرار گیرد، اب  و  حمل 
 شود. نقل عمومی مطرح می  و  حمل 

 سازی اماکن عمومی مناسب   - ب 
 هایی است که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد منظور از اماکن عمومی آن دسته از ساختامن 
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 دهند. جامعه قرار می 
 ها ساختامن   )1

است  ه است و همین امر سبب شده شد توجه های عامه کمرت  موضوع دسرتسی به ساختامن به نستان در افغا 
،  باشند   مند صورت یکسان از آن بهره افراد دارای معلولیت نتوانند از مزایای قانونی که شهروندان کشور باید به   که 

 ند. کن استفاده  
، مشاهده شد که رشایط  والیت افغانستان   24های  مجموع ساختامن   در مورد   ۱3۹۱در سال    بررسی در یک  

های مختلف اشخاص دارای معلولیت قرار ذیل  کلی استفاده از امکانات ساختامن و اماکن عامه برای طیف 
  پذیر دسرتسی های مختلف اشخاص دارای معلولیت  برای طیف   ، شده بررسی های  درصد ساختامن   23.7:  است 

به درصد    2.4و    اند پذیر نبوده دسرتسی برای اشخاص دارای معلولیت  ها  درصد این ساختامن   73.۹بوده و  
 . اند ها پاسخ نداده پرسش 
به    ، بدانیم رشایط الزم برای استفاده از امکانات ساختامن برای اشخاص دارای معلولیت وجود دارد   که این برای  

 23۱، رصف است شده که دارای یک منزل ساختامن عامه نظارت  ۱۱۹4کنیم که از تعداد این ارقام نگاه می 
ساختامن یک منزله   ۹63اند و ساختامن دارای تشناب مخصوص برای استفاده اشخاص دارای معلولیت بوده 

ر  ی های دو منزله تغی اند. در حالی که این موضوع در ساختامن نبوده   اشخاص این  های مخصوص  دارای تشناب 
می  از  گونه به کند،  زیادی  که  در    384ای  دومنزله، رصف  برای    8۹ساختامن  مخصوص  تشناب  ساختامن 

ساختامن دو منزله، بدون تشناب برای استفاده اشخاص دارای    2۹5اشخاص دارای معلولیت موجود بوده و در  
ید، طوری که  آ رود، تعداد ارقام هم پایین می ها باال می معلولیت بوده است. در حالی که وقتی طبقات ساختامن 

ساختامن دارای تشناب مخصوص بوده است. در تعمیرات    ۱۱ساختامن رصف    ۹0در تعمیرات سه منزله از  
ساختامن دارای تشناب مخصوص برای اشخاص دارای معلولیت    5ساختامن، رصف    34چهارمنزله از مجموع  

در حالی که    ، اند سور بوده درصد دارای آسان   0/ 8شده  های نظارت چنین از مجموع ساختامن بوده است. هم 
( البته ناگفته مناند برای استفاده  20: ۱3۹۱اند. )محبتی،  ها بدون آسانسور  بوده درصد این ساختامن  ۹۹/ 2

 له کمبود برق نیز در کشور حل شود. ئ از آسانسور ابتدا باید مس 
ی دولتی، مساجد،  ساختامن عامه که شامل مکاتب، نهادها  ۱72۹دهد که از جمله  تحقیقی دیگر نشان می 

ها  درصد ساختامن   4۱.6نهادهای غیردولتی، مراکز تحصیالت عالی و مسلکی، کلینیک و شفاخانه بوده است،  
های مایل  ها در محوطه تعمیر دارای زینه درصد ساختامن   36.3دارای زینه مایل )رمپ( در مدخل تعمیر بوده و  

بوده  رمپ  می یا  نتجه  این  به  و  هنو اند  تا  که  معلولیت  رسیم  دارای  اشخاص  آمد  و  رفت  برای  اماکن  این  ز 
 ( ۹:  ۱3۹4سازی نشده است. )محبتی،  مناسب 

 های عامه در نظر گرفته شود:  برای استفاده مطلوب افراد دارای معلولیت باید این نکات در ساختامن 
به سوا  و  نظر گرفته شود،  نیز در  معلولیت  دارای  اشخاص  استفاده  برای  باید  اصلی  پارکینگ  ره ورودی  یا  رو 

ساختامن دسرتسی مناسب داشته باشد. درواقع، موانع موجود بر رس راه ورود اشخاص دارای معلولیت جسمی  
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سازی یکی  های عمومی نباید رصفاً با تخصیص ورودی فرعی به آنان حل شود، بلکه باید با مناسب به ساختامن 
 .د و ش های اصلی برای اشخاص دارای معلولیت، رفع  از ورودی 

شود وجود حداقل یک آسانسور  های عمومی که برای دسرتسی به طبقات از آسانسور استفاده می در ساختامن 
 دار الزامی است.  قابل استفاده برای اشخاص دارای معلولیت روی چوکی چرخ 

کنند تعبیه تشناب مخصوص  های عمومی که اشخاص دارای معلولیت تردد می هایی از ساختامن در قسمت 
 د. راحتی باز و بسته شو و به   باشد   صورت اهرمی ن الزامی است و شیرهای تشناب باید به آنا 
 فضای شهری   )2

به ویژگی  به   تفاوت های م های گروه نظر  باید  نحوی طراحی شود که امکان  اشخاص دارای معلولیت، فضاها 
این تسهیالت رصف نظر از    .فراهم آورد و بر رس راه آنان موانعی ایجاد نکند   راحتی آسان را برای آنان به دسرتسی  

رعایت برخی نکات فنی و ضوابط مربوط به اشخاص دارای معلولیت، شامل سادگی ارتباطات، احرتاز از اختالف  
تعبیه امکانات و مسیرهای ویژه است سطح  برای منونه، پارک 20:  ۱386)حجتی،    . های غیررضوری،    های ( 

اشخاص دارای معلولیت    ویژه نحوی ساخته شوند که قابل استفاده برای متام اقشار جامعه به عمومی باید به 
ها،  چون کتابخانه باشند. ضوابط موردنیاز برای استفاده اشخاص دارای معلولیت به فضاهای عمومی دیگری هم 

 است.   پذیر ترسی نیز    …ها و ها، مکاتب و دانشگاه مساجد، پارکینگ 
ویژگی ن  به  گروه ظر  م های  به   تفاوت های  باید  معلولیت فضاها  دارای  امکان  اشخاص  که  نحوی طراحی شود 

شان مانع ایجاد نکند. این تسهیالت رصف نظر از رعایت  دسرتسی آسان را برای آنان فراهم آورد و بر رس راه 
های  رتاز از اختالف سطح برخی نکات فنی و ضوابط به اشخاص دارای معلولیت شامل سادگی ارتباطات، اح 

 .است   غیررضوری، تعبیه امکانات و مسیرهای ویژه 
بینی ایمنی حداکرث در مواقع اضطراری و  ترین نکات طراحی برای اشخاص دارای معلولیت، پیش ـ یکی از مهم 

یی جا های مختلف حرکتی قابلیت جابه ها است. اشخاص دارای معلولیت به لحاظ استفاده از وسیله سوزی آتش 
ند که حداکرث امکانات فرار را در موقع خطر برای  شو موقع را ندارند و طبعاً فضاها باید طوری طراحی  رسیع و به 

 .آنان به وجود آورند 
 .ـ عنارص اصلی پارک با مسیری به همدیگر مربوط شوند. ورودی پارک نیز با عنارص اصلی ارتباط داشته باشد 

ن عنرص برای هدایت نابینایان در طراحی پارک استفاده کرد. با صدای آب  تری توان به عنوان اصلی ـ از آب می 
 .توان برای شناخت مسیر اصلی حرکت به نابینایان کمک کرد می 

ـ مکان نزدیک شدن دسرتسی سواره به فضاهای ورزشی فراهم شود تا در هوای رسد و بارندگی دچار مشکل  
 .نشوند 

 دار های ارتباطی کافی وجود داشته باشد. پلکان و سطوح شیب ـ در فواصل معین، برای ورود به پارک، پل 
آگاهی   گذاری نرده  بدون  و  ناگهانی  مسیرهای  تغییر  از  شود.  شود.  اجتناب  طراحی  در  دهنده 

 ( ۱5۹:  ۱3۹7نظرلو،   شیرزاد  )ازندریانی، 
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 گیرینتیجه 
هایی را  امنیت و رفاه اشخاص دارای معلولیت جسمی و حرکتی محل  ، آرامش  برای تأمین مدیریت شهری باید 
ریزی نوآورانه د. این امر نیازمند نوعی برنامه شو رو ن ه آمد اشخاص دارای معلولیت با مانعی روب  و  تعبیه کند که رفت 

حمل  ها،  ها، کلینک مکاتب، شفاخانه   خصوصاً دسرتسی به اماکن عامه م  و خالق در زمینه مسائل شهری است. 
سازی معابر  های مخصوص برای اشخاص دارای معلولیت و مناسب شهری و سایر ادارات دولتی و تشناب   و نقل 
خصوصی در نظر گرفته نشده و اشخاص دارای معلولیت را    بخش دولتی و    بخش روها نیز باید توسط  و پیاده 

ها( را برای  مکاتب، دانشگاه   ویژه ه باید متام ادارات دولتی و غیردولتی را )ب   د. دولت کن می   پرشامر دچار مشکالت  
مناسب  فزیکی  دسرتسی  نظر  از  معلولیت  دارای  اشخاص  برای متام  کند  سازی  استفاده  را  آموزش  زمینه  و 

 د. کن های اشخاص دارای معلولیت فراهم  گروه 
 ارائه شده است:  ذیل  های نهاد پیش  فزیکی  دسرتسی  مسئله  قراردادن  اولویت  و  بهبود  برای 

دان  ی مهندس  تحصیلی  نصاب  در   دسرتسی  جهانی  طراحی  و  فزیکی  دسرتسی  موارد  دن کر  شامل  .۱
 ؛ های دولتی و خصوصی شگاه 

 نهادهای  و  مهندسی  های دانشکده  توسط  فزیکی  دسرتسی  باره در  مطالعات  و  تحقیقات  اندازی راه  .2
 مرتبط؛ 

 ؛ فزیکی  دسرتسی  مقرره  دن کر  عملی  و  تطبیق  .3
 ؛ برای استفاده همگان  حمل و نقل  و  خدمات  اماکن،  ن کرد  پذیر دسرتس  .4
  مند؛ عالقه فزیکی با همکاری سایر نهادهای   دسرتسی  قانون  ایجاد  برای  دادخواهی  و  تالش  .5
  ی عال   الت ی تحص   ی ها نه ی کردن زم فراهم   ی برا   ی عال   الت ی مسئوالن محرتم وزارت تحص   ی توجه جد  .6

ن   ژه ی و به   ت، ی معلول   ی اشخاص دارا   ی برا    ی ل ی تحص   و حق انتخاب رشته   ی ل ی تحص   ی ها ی ازمند ی رفع 
 ت؛ ی معلول   ی جامعه اشخاص دارا   ی برا 

های  برای همه دسته   پذیر دسرتس تعلیمی، تحصیلی و آموزش حرفه با معیارهای    دن خدمات کر مهیا  .7
: معارف، تحصیالت عالی و کار، امور اجتامعی،  های ویژه وزارت به   ، های دولتی معلولیت توسطه ارگان 

 . دولتی غیر   مرتبط ن نهادهای  ی چن شهدا و اشخاص دارای معلولیت و هم 
پذیر در  اقشار آسیب   دیگر کاماًل حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت و    ی موضوع دسرتسی فزیکی به حیث  

مت  که  است  شده  گرفته  ش أ نظر  آن  به  توجه  کمرت  افغانستان  در  است سفانه  به    . ده  ما  کشور  که  حالی  در 
دارای  کنوانسیون  اشخاص  کنوانسیون حقوق  و  کنوانسیون حقوق طفل  از جمله  متعدد حقوق برشی  های 

معلولیت پیوسته است، ولی برای وصول به آن حقوق از جمله دسرتسی فزیکی برای اشخاص دارای معلولیت  
 د. کن است که تحقیق حارض بتواند این رضورت را برجسته  امید    ، انجام نشده است. بنابراین   گیر چشم   ی اقدامات 
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 : منابع فهرست  
شیرزاد نظرلو، زهرا؛ جایگاه حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه حقوق شهری،    ، ( ۱3۹7) اکرب گرجی ازندریانی، علی  .۱

 .   26  ، شامره 8فصلنامه مطالعات راهربدی سیاستگذاری عمومی، دورە  
بررسی علل بروز مشکالت برای اشخاص دارای معلولیت در فضاهای شهر،    ، ( ۱3۹۱) احی شقاقی، شهریار و معصومه مد  .2

 .  2۱  مجله مناد گلستان، شامره 
بررسی وضعیت دسرتسی فزیکی اشخاص دارای معلولیت به اماکن عامه، کابل: کمیسیون مستقل    ، ( ۱3۹۱) محبتی، علی  .3

 حقوق برش افغانستان.  
 خاص دارای معلولیت، کابل: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان.  بررسی وضعیت اش   ، ( ۱3۹4) محبتی، علی  .4
های پیش روی اشخاص دارای معلولیت و ساملندان در معابر شهری بر اساس  بررسی چالش   ، ( ۱3۹2) متین، شاهین  .5

 ، فرهنگ و مدیرت شهری.  محور، هامیش ملی معامری   ـ   معیارهای طراحی شهری انسان 
روها(، دومین  حقوق شهروندان معلول بر اساس طراحی شهری بدون مانع )پیاده   ، ( ۱3۹۱) پور، جعفر گلربگ، بهزاد؛ یوسف  .6

 های نوین در حوزه مهندسی عمران، معامری، فرهنگ. کنگره علمی پژوهش 
ای معلولیت، های حقوق برشی اشخاص دار چالش   ، ( ۱3۹8) گروه همکاران بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  .7

 کابل: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان. 
 .املللی هندیکپ مؤسسه بین   2005رسوی ملی معلولیت   .8
 .  ۱382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان   .۹
 کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت.  .۱0
 .  ۱38۹قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت،   .۱۱
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 معلولیت و افراد دارای معلولیت   به دگرگونی نگرش اجتامعی  
 کارها و ابزارها( )فرایندها، راه 

 محمدقاسم الیاسی ترگانی 

 چکیده 
یک پدیده اجتامعی، واقعیتی است انکارناپذیر که عمری به درازی عمر انسان دارد. از طرف   عنوان معلولیت به 

  اند دلیل ناتوانی در انجام بعضی از کارها همواره دچار تبعیض بوده   دیگر، در طول تاریخ، افراد دارای معلولیت به 
ها بوده است که  لیل همین نوع نگرش د   به آنان وجود داشته است و به آمیز  های منفی یا حداقل ترحم و نگرش 

ها  و با گذشت زمان، این نوع نگرش   اکنون کنند.  می هایی را تجربه  چالش سلسله افراد دارای معلولیت اغلب  
کند.  گیرد که به نیازهای افراد دارای معلولیت توجه می می مرور نگرشی شکل  تدریج دگرگون شده است و به به 

به معلولیت و توانایی افراد دارای معلولیت دگرگون  وار است که اگر نگرش اجتامعی  این نوشته بر این فرض است 
می  نیز  آنان  روش  توانند  شود،  با  مقاله  این  برآیند.  کارها  از  خیلی  عهده  از  جامعه،  افراد  دیگر  مانند 

ها  به این پرسش   کند می اساس مطالعه و بررسی آثار و منابع موجود، تالش   تحلیلی انجام شده و بر ـ توصیفی 
کارهایی برای تغییر و دگرگونی  پاسخ دهد: تا حاال این دگرگونی نگرشی چه فرایندی را طی کرده است؟ چه راه 

 وجود آورد؟   توان این دگرگونی را به با چه ابزاری می   که این نگرش اجتامعی در این زمینه وجود دارد؟ و  
 عی، افراد دارای معلولیت. معلول، معلولیت، نگرش، نگرش اجتام   کلیدواژگان: 

  

 

    نویسنده و ( پژوهشگرmohammadqasim_Elyasi@yahoo.com ) 
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 مقدمه 
به این معنا که در    . به معلولیت و افراد دارای معلولیت متفاوت است ها  ها و دولت نوع نگرش اجتامعی ملت 

ها و تعصبات منفی  داوری ها و پیش فرض ها، تصورات قالبی، پیش بسیاری از جوامع و مناطق جهان، کلیشه 
دانند که در وضعیت خاصی  ها را کسانی می زیرا آن  ، ارای معلولیت وجود دارد دار و متداومی علیه افراد د ریشه 

هایند که افراد دارای معلولیت را ناتوان معرفی کرده و  اند. همین نگرش های مشخصی قرار دارند و دارای تفاوت 
دارای معلولیت باید در  کنند. آنان به این باورند که افراد  برانگیز از آنان ارائه می یک نوع تصویر منفی و ترحم 

  ه عنوان یک مسئل جوامع به معلولیت به   بیشرت مؤسسات خیریه نگهداری شوند و به گفته »مارینا ورونیکا رینا«، در  
طور  توانند یک زندگی داشته باشند، کار کنند و به شوند که می شود. آنان افرادی تلقی منی خیریه نگریسته می 

او،  تعبیر  به  به   مستقل زندگی کنند.  نگرش مخالف حقوق اساسی این قرش است و در این زمینه  نوع  این 
. در این نگرش، زبانی که برای اشاره به افراد دارای معلولیت  هست رسانی در کشورهای مختلف نیاز مربم  آگاهی 

شل«،  کند. کلامتی چون: »لنگ«، »کور«، » های منفی ایفا می در ایجاد و حفظ کلیشه   مهم   ی رود، نقش کار می به 
  وضوح موهن و تحقیرآمیزند. این در حالی است که این نگرش باید تغییر کند ... به ذهنی« و  ه ماند »کر«، »عقب 

عنوان  و باید به معلولیت و افراد دارای معلولیت به   ـ وجود آمده هایی نیز در این زمینه به که تا کنون دگرگونی چنان ـ 
ای نیست که در فرد در نتیجه یک  معلولیت پدیده   که این ته شود و  نتیجه تعامل میان یک فرد و محیط او نگریس 

گرایانه« به محورانه و حامیت از نگرش »ترحم ما الزم است    ه ناتوانایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، در جامع 
»حق  برابرخواهانه«  نگرش  و  بسرتهای محورانه  و  اجتامعی  زندگی  فرایند  در  معلولیت  دارای  افراد  به 

 گذاری گذر کنیم. مقررات 
ست.  ها به آن اند، مربوط به نگرش جامعه  از طرف دیگر، بسیاری از موانعی که افراد دارای معلولیت با آن مواجه 

به این معنا که    . توانند در جامعه تلفیق شوند می ها مثبت باشد، بهرت  به آن در صورتی که نگرش افراد جامعه  
شود؛  ها فراهم می های شغلی بیشرتی برای آن پذیرند و نیز فرصت ها را می اعضای خانواده و دوستان بیشرت آن 

شود و آسیب  ها به جامعه می طور جدی، مانع ورود آن ها منفی باشد، این امر به به آن اما وقتی نگرش جامعه  
خا  آن کارکردی  بزرگ ص  شغلی  و  اجتامعی  خانوادگی،  معلولیت  به  را  می بد تری  ها    . کند ل 

 ( ۱۱20:  ۱3۹5 فرامرزی،  و  زاد )وکیلی 
های مطرح این است که تا حاال فرایندهای  حال که مشخص شد این نگرش رضورت به دگرگونی دارد، پرسش 

اجتامعی در این زمینه وجود دارد؟ و کارهایی برای دگرگونی نگرش  این دگرگونی چگونه بوده است؟ چه راه 
وجود آورد؟ این نوشته تالش دارد تا در حد وسع و توان خود پاسخ  توان این دگرگونی را به با چه ابزاری می   که این 

 ها ارائه کند. مناسب و درخور درباره این پرسش 
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 کلیات و مفاهیم 

 مفهوم لغوی معلول 

ردی که به علتی دچار نارسایی جسمی یا ذهنی شده است، معلول  »معلول«، اسم مفعول واژه »علت« است و به ف 
شود. اصطالح هندیکپ نسبتاً جدید است و ریشه  « استفاده می 1گویند. در زبان انگلیسی از واژه »هندیکپ می 

معنای »دست در کاله« ریشه گرفته است. این  « به 2کپ  - این   - عبارت »هند  از  اصل  در زبان انگلیسی دارد. در 
ند.  کرد رقابت می کنندگان در آن با یکدیگر  شد که رشکت ح در قرن هفدهم به نوعی بازی اطالق می اصطال 

کار  سواری به شد. بعدها این اصطالح در اسب می   شته و در کالهی گذا کرد  می داوری تعیین    را جایزه فرد برنده  
ا، هندیکپ رقابتی است که در آن به  شد. در این معن تر در ورزش استفاده می طور کلی برده شد و در ادامه به 

ها یا  ترین شدن از طریق گذاشنت باری سنگین بر دوش قوی برابر برای برنده   فرصتی کنندگان  متامی رشکت 
پذیرفتند تا  تر بودند که تغییری را می ، این افراد قوی درواقع شود. تر توسط آنان اعطا می طی مسیری طوالنی 

 ( ۱75:  ۱3۹3)فرجی،  .  ذبه شود رقابت دارای معنای واقعی و جا 
به اندك  هندیکپ  موهبتی محروم اندك،  از  افرادی که  اطالق  ا عنوان  به کسی  دیگر،  عبارت  به  افتاد.  ند، جا 
شود که دچار نقص یا کاستی باشد؛ پس در مفهوم کنونی بدان معنا نیست که فرد دارای معلولیت بهرتین  می 

به  و  سطح    که این خاطر  است  توانایی برس   دیگران به  از  باید  که  د،  است  فردی  برعکس،  شود.  کاسته  اش 
 ( ۱75:  ۱3۹3)فرجی،    . تر است اش از سطح دیگران پایین توانایی 

اند. در این سال، بعد از  م ذکر کرده ۱504گیری این مفهوم را در حوادث سال در بیان دیگر اما حقیقت شکل 
فتم در انگلستان، مجروحان جنگی بسیاری  های سخت، مقارن با دوران پادشاهی هانری ه رسی جنگ یک 

ها و  های اجتامعی نبودند. هانری هفتم برای تقویت آن ماند که قادر به انجام کار و فعالیت جا می برای کشور به 
  برای با کالهی در دست    ها قانونی را وضع کرد که ورود این رسبازان مجروح )معلول( را به خیابان ها  آن حامیت از  

ها  بنابراین، این عمل در طول زمان   . کرد شان، قانونی می وطنان به پاس خدمات طلب یاری و مساعدت هم 
  رو، این از   . اند های حامیتی داشته که نوعی نقص و ناتوانی داشته و نیاز به جنبه   است   مختص به اشخاصی بوده 

 ( ۱3۹0بین،  بین و جهان یب، جهان )نص   . توسعه مفهومی یافته است   مرور زمان به 

 مفهوم اصطالحی معلول 

شود که در اثر نقص جسمی یا ذهنی یا توأم که ناشی از توارث یا بیامری یا حادثه  معلول به کسی گفته می 
طور مستمر در سالمت و کارآیی عمومی بدن و شئون اجتامعی و اقتصادی و  است، اختالل درخور توجهی به 

ای که این اختالل از استقالل فردی، اجتامعی و اقتصادی وی بکاهد. این گروه  گونه ود آید؛ به وج   ای او به حرفه 

 

1
. Handicap. 

2
. Hand- in- cap. 
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جسمی  معلولیت  دارای  افراد  و  ناشنوایان  و  می ـ نابینایان  شامل  را  روانی  و  ذهنی  و    . شود حرکتی 
 ( 2:  ۱3۹3زارعی،   و  )جوادیان 

جسمی، روحی، عاطفی یا عارضی و یا ترکیبی از    توانی نا شود که به علت  در اصطالح، معلول به کسی گفته می 
ها در تأمین رضوریات زندگی فردی و اجتامعی متعارف خود ناتوان است. به عبارت دیگر، معلول شامل  این 

مدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی است که در تعامل با موانع گوناگون  دراز کسی است که دارای نواقص  
)کنوانسیون حقوق    . آنان در رشایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود   امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر 

 ( ۱: ماده  2006معلوالن،  
تحصیل    منظور به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت   شود، این تعریف اجاملیِ گونه که مشاهده می هامن 

مانند دیگر مفاهیم  ـ   لی از این مفهوم املل یابی و توافق بر یک تعریف بین زیرا دست   . املللی بوده است اجامع بین 
)قاری    . نگری جامع و البته ماهوی و به غایت دشوار است نیازمند جزئی   ـ اند برانگیز نزاع علوم اجتامعی که اساساً  

 ( ۱87:  ۱387فاطمی،  سید 
ناشی  اند که محدودیت  کنندگان کنوانسیون در نظر داشته شود که تدوین با دقت در تعریف فوق مشاهده می 

ها  چنین موانع موجود در اجتامع در بروز یا تشدید این محدودیت از معلولیت فرد در اثر آسیب خود او بوده و هم 
مانند  موانع است که فرد دارای معلولیت از مشارکت کامل در جامعه   ین اثر هم بر   ، بر این   افزون رگذار است.  اث 

ای که هدف تدوین  ت که تعریف فرد دارای معلولیت در ماده اس   این توجه    درخور ماند. نکته  ها بازمی سایر انسان 
  . کنوانسیون برابری افراد دارای معلولیت با سایرین و حفظ کرامت افراد دارای معلولیت بوده، هم آمده است 

 ( ۱76:  ۱3۹3)فرجی،  
که معلولیت یک مفهوم تکاملی است، حاکی از این حقیقت است که جامعه و    جا از سوی دیگر، باید گفت از آن 
دهد؛ بلکه  معلولیت ارائه منی  به پذیر نگرشی انعطاف . در نتیجه، کنوانسیون،  یست عقاید آن یک پدیده ایستا ن 

  پذیر تطبیق   تفاوت های مختلف اقتصادی و اجتامعی م کند که از نظر زمان و در محیط نگرشی پویا ارائه می 
 ( 4۱تا:  ده و همرنگ یوسفی، بی )فقیه، نظم   . باشد 

 مفهوم معلولیت 

هرنوع کمبود یا فقدان توانایی ناشی از اختالل که فعالیت فرد را برای انجام امری به روش افراد عادی محدود  
 شود. یا دامنه فعالیت وی را از حالت طبیعی خارج کند، معلولیت نامیده می 

به   ( ۱: ۱38۱ز »ایجاد رابطه بین خود و محیط.« )اردستانی، تندنویس و حاج میرفتاح، معلولیت عبارت است ا 
بیان دیگر، معلولیت عبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسب یك فرد كه پیامد نقص و ناتوانی است و مانع  

فرد در نظر گرفته    شود كه با توجه به رشایط سنی، جنسی، اجتامعی، فرهنگی و طبیعی برای از انجام نقشی می 
 ( 7۱:  ۱3۹0)قاسمی برقی و دیگران،    . شده است 

ها متفاوت اما دارای اثر واحدی است، به  های متعددی که علل آن معلولیت اصطالحی است که از آن موقعیت 
بودن، ضعف،  توانی، نابینایی، فلج نا سالمت،    نبود عنوان نقصان،  کند. در زبان متداول امروزی به ذهن خطور می 

 ( ۱۹5:  ۱3۹3)فرجی،    . رود کار می شنوایی به جنون، قطع عضو، اختالل کالمی، اللی، ناشنوایی و نیمه 
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 مفهوم نگرش 

هم Attitude»   واژه  متعددی  فارسی  برابرهای  روانی«،  «  »وضع  »بازخورد«،  نظر«،  »وجهه  تلقی«،  »طرز  چون 
پ  مورد  »نگرش«  امروزه اصطالح  دارد.  »نگرش«  و  »گرایش«  به »ایستار«،  و  واقع شده  های  صورت ذیرش عموم 

های  ای از مؤلفه مختلف نیز تعریف شده است؛ مثاًل در یک تعریف آمده است که »نگرش عبارت است از مجموعه 
های خاص(  کننده( و رفتاری )گرایش به کنش ها(، عاطفی )احساسات ارزیابی شناختی )باورها، دانش و دیدگاه 

به عبارتی متایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در   نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه. 
در این میان، از جمله تعاریفی که    ( ۱385شود.« )کریستنسن، واگرن و هالیدی،  احساس و رفتار منایان می 

یک  ( و دیگران: »نگرش عبارت است از  ۱۹64تر از سایر تعاریف باشد، تعریفی است از »َلمرِبت« ) شاید جامع 
تر، هرگونه  های اجتامعی یا قدری وسیع ها و موضوع افراد، گروه   درباره روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار  

 ( ۱36:  ۱382ای در محیط فرد.« )جمعی از مؤلفان،  حادثه 

 به معلولیت و افراد دارای معلولیت سابقه نگرش اجتامعی  

به افراد دارای معلولیت منفی بوده است. جوامع کهن به  از دیرباز، در بسیاری از مناطق جهان، نگرش عمومی  
شیطان تلقی شده و   ها فرزند نگریستند؛ به این معنا که این افراد در آن افراد دارای معلولیت به دیده حقارت می 

)مشکور،    . های دایمی بوده است رحم و محتاج مراقبت دارای روح خبیثه و مثره گناه یا موجودی حقیر و شایسته ت 
باستان، یونانی   ( 7۹:  ۱36۹ نیست که در دوران  را در  ها و هندی بنابراین، جای تعجب  ها، کودکان معلول 

افکندند و »ارسطو« در اثر مشهور خود، »سیاست«، »حق حیات« افراد دارای معلولیت را به رسمیت  رودخانه می 
ورزد و افراد دارای معلولیت را از »اتوپیای« خود  وی، »افالطون«، بر اصالح نژاد تأکید می   شناسد و معلم منی 
ماندگان ذهنی، ساحره شمرده شده و گاه به جرم  ویژه عقب راند. در قرون وسطی هم برخی از این قرش، به می 

هم این »عیسی باز  شدند. در عرص روشنگری رنسانس  داشنت روح پلید و پلشت شیطانی به آتش کشیده می 
مصلوب« در معبد طالیی »داروینیزم اجتامعی« و »نهلیسم« قدرت شیفته ذبح شد. »رایش سوم« نیز که سودای  

پروراند، از دشمنی و قتل افراد دارای معلولیت کم نگذاشت. افراد دارای معلولیت در بهرتین  نژاد برتر در رس می 
. عواطف و احساسات »گوژپشت نرتدام« »ویکتور هوگو« نیز در  پَست اجتامعی بودند موقعیت، شهروندان درجه 

 ( ۱7۱  - ۱70:  ۱3۹3)فرجی،    . جامعه خودبرتر فرانسه آن روز به هیچ انگاشته شد 
خواند  خواند و در گوشش چنین می »رشق مهربان« هم با افراد دارای معلولیت نامهربان بود و »ضعیف«ش می 

چنین است که افراد دارای معلولیت در گسرته تاریخ جز »انبیا« و    مال است«. که »در نظام طبیعت ضعیف پا 
گاهی نداشتند. حیات با حذف افراد دارای معلولیت آغاز شد تا به دوران »بقا« رسید. در  »صالحان« مأوا و پناه 

ان و محتاج  های ناتو عنوان انسان این دوران، حقوق انسانی و مدنی افراد دارای معلولیت انکار شد و به ایشان به 
ترین حوایج فیزیولوژیکی  ها نگریسته شد. اطرافیان تنها به تأمین ساده گاه نگهداری در منازل و بعدها آسایش 

زعم مردم این جوامع، افراد دارای  اند. به های بالقوه آنان غفلت کرده افراد دارای معلولیت بسنده کرده و از توانایی 
بودند و در بهرتین حالت، جوازی بودند برای کسب ثواب اخروی و    هایی مستحق ترحم انسان معلولیت، شبه 

 ( ۱7۱  - ۱70:  ۱3۹3خرید بهشت! )فرجی،  
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های دانش پزشکی و بهبود کیفیت  دلیل پیرشفت افزایش کّمی افراد دارای معلولیت جهان در عرص حارض به 
چنین وقوع جنگ جهانی دوم  و هم یافته،  زندگی عامه و افزایش سن »امید به زندگی«، خصوصاً در جوامع توسعه 

تر از گذشته در معرض دید عمومی قرار گیرند. جامعه  بیش   ـ خواسته و ناخواسته ـ   افراد دارای معلولیت شد    سبب 
را بشوید« و به افراد دارای معلولیت از منظری دیگر بنگرد. تأسیس    هایش »چشم   که شد  آرام آماده می جهانی آرام 
دار و حامی  ها و حتی مبارزات افراد دارای معلولیت موفق و نهادهای مدنی دوست بخشی و تالش رشته توان 

یست ز های گوناگون، آلودگی محیط اثر سوانح، حوادث، بیامری ویژه ترسّی معلولیت به افراد سامل بر ها و به آن 
موقتی  و  دایمی  معلولیت  که  کرد  مواجه  واقعیت  این  با  را  عمومی  افکار  ناتوانی ـ   و...  جسامنی نظیر  های 

 ( ۱72  - ۱7۱:  ۱3۹3)فرجی،    . در کمین هرانسانی است   ـ ساالن کهن 
به العاده رسانه توسعه و گسرتش خارق  های اخیر  های دیداری و شنیداری و در دهه ویژه رسانه های جمعی، 

های جانبی آن، جهانیان را وادار کرد تا خیز و رستاخیز  طور ظهور »معجزه اینرتنت« و امکانات قابلیت همین 
باشکوه افراد دارای معلولیت را به چشم ببینند و باور کنند. با این حال هنوز هم بسیاری از افراد دارای معلولیت،  

انداردهای زندگی محرومند و در چنربه دشوار زندگی  ویژه در کشورهای در گذر از رشد و توسعه، از حداقل است به 
 ( ۱72  :  ۱3۹3)فرجی،    . برند به رس می 

، تا رسیدن به  1شود  افراد دارای معلولیت در افغانستان نیز که تعدادشان در حدود یک میلیون نفر برآورد می 
حضور    مانند ای  ای فرخنده جایگاه مطلوب فردی و جمعی راهی پرفراز و نشیب و طوالنی در پیش دارند. رویداده 

سازمان  و  نهادها  افغانستان، گسرتش  در  معلولیت  دارای  افراد  توجه  اجتامعی  افزایش  افراد،  این  ویژه  های 
این قرش، توجه ویژه کمیسیون مستقل حقوق   باره های آنان و نیز پوشش خربی در ها به مشکالت و چالش رسانه 

چنین پذیرش کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از  لولیت و هم حقوق افراد دارای مع   باره برش افغانستان در 
های گوناگون  دهند که با وجود همه تنگناها و دشواری همه نشان می سوی دولت جمهوری اسالمی افغانستان  

 توان به آینده امیدوار بود. پیش روی این قرش، می 

 معلولیت   به معلولیت و افراد دارای فرایند دگرگونی نگرش اجتامعی    

بنابراین، در این    . وجود آمده است   هایی به به معلولیت و افراد دارای معلولیت دگرگونی در نگرش اجتامعی  
 گذرا مرور کند.   گونه ها را به فرایند این دگرگونی   که شود  نگاشته تالش می 

 به معلولیت و افراد دارای معلولیت در واژگان زبانی فرایند دگرگونی نگرش اجتامعی 

مفهومی بیولوژیک باشد، پدیده اجتامعی    که این محققان حوزه معلولیت بر این اعتقادند که معلولیت بیش از  
تبع  و به   است ساخته  اجتامع همراه دارد،  ای که با خود  با متام تعابیر منفی را  است. به عبارت دیگر، معلولیت  

سو  اند با ایجاد تعابیری نوین از یک ان سعی کرده رو، آن ازاین   . شود همین نگرش در جامعه مورد تبعیض واقع می 
ها و معانی منفی مرتتب بر معلولیت را خنثا کرده و از سوی دیگر تأثیر منفی تعابیر قدیم بر ساختار  باورداشت 

« )افراد  Disabled Personsرو، در ادبیات کنونی حوزه معلولیت، در کنار واژه » ازاین   . اجتامعی را نشان دهند 
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شود که ناظر به  « )فرد دارای معلولیت( نیز استفاده می Persons With disabilityمعلولیت(، از مفهوم » دارای  
 Personsکردن به معلولیت وی است که البته استفاده از مفهوم دوم یعنی » فرد بودن یک شخص قبل از اشاره 

with disability تری است دارای ترجیح بسیار بیش   « )فرد دارای معلولیت( در متون تخصصی درباره معلولیت .  
 )۱3۹۱)عبدامللکی،  

در حوزه افراد دارای معلولیت    ـ ها بردن تعابیر منفی آن جایگزینی واژگان برای از بین ـ   کارگیری این راهربد به 
تبع معنای  اخیر است. یکی از تغییرات مهم در حوزه واژگانی و به   دهه های فراوانی در سه دارای شاهد مثال 

)عبدامللکی،    . « است blind« به جای » visually impairedاز آن در حیطه معلولیت، استفاده از اصطالح »   منتج 
۱3۹۱ ) 

می  نشان  واژه  دو  این  به  معناشناختی  » نگاهی  که  »نابینابه  « blindدهد  اصطالح 1معنای  به   »  «ually vis

impaired ل شده است. نگاهی به کلمه بد دیده بینایی«  معنای »آسیب « به blind  های مرتتب  و قیدها و صفت
 blindness بر آن حاکی از نوعی نابینایی است که یک نوع بار منفی معنایی نیز در آن وجود دارد؛ مثاًل کلمه 

بر این تعبیر معناشناختی     visually impaired یر به گیرد که با تغی بصیرت مورد استفاده قرار می معنای بی به 
تبع آن در  داللت دارد که فرد نابینا دارای هیچ مشکل دیگری نبوده و تنها از لحاظ بینایی آسیب دیده است و به 

عنوان یک شهروند  ها، به ها به مانند دیگر افراد جامعه، ضمن برخورداری از حق و حقوق مساوی با آن سایر زمینه 
.  دیده بینایی وجود ندارد موجود بود، در تعبیر آسیب  blind ای که در پس شود و دیگر ابعاد منفی ادی تلقی می ع 

 ( ۱3۹۱)عبدامللکی،  
به نابینایی بوده و از سوی ها  سو منایانگر تغییر نگرش این جوامع در بطن و منت آن این تغییر واژگانی از یک 

کرد افراد جامعه و به نوعی تالش برای  ر مقامی دیگر موجب تغییر نگاه دیگر ضمن بازمنایی این تغییر نگرش د 
تبع آن  دیدگی در یک حوزه مشخص و به کرد منفی به آسیب تقلیل مفهوم نابینایی از یک معضل یا نوعی نگاه 

 ( ۱3۹۱)عبدامللکی،  .  تر ارتقای پایگاه اجتامعی این قرش است کمک به بهبود هرچه بیش 
ند  ا کارگیری واژگانی که آزاردهنده تالش شده است که در مواجهه با افراد دارای معلولیت از به   در زبان فارسی نیز 

شوند،  ساز تبعیض و رفتارهای ناروا علیه این افراد می ای و نیز زمینه زدن به تصورات غلط و کلیشه دامن  سبب و 
 هایی نیز صورت گرفته است. فعالیت   به این منظور اجتناب شود و  

ها، نقش  چنین رسانه های مردم نهاِد متمرکز بر پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت و هم های سازمان فعالیت 
افراد دارای معلولیت داشته است. این   باره به استفاده از زبان مناسب در مهمی در باالرفنت حساسیت عمومی  

طور  د این افراد دارند، کم شود. هامن ها کمک کرده تا استفاده از کلامتی که بار معنایی منفی در مور فعالیت 
زده مورد استفاده قرار نگیرد، فعاالن حقوق افراد دارای  شود اصطالحات نژادپرستانه و یا جنسیت که تالش می 

صورت  آمیز دارند، چه به رسانی عمومی اصطالحاتی که جنبه توهین کنند تا با آگاهی معلولیت نیز تالش می 
 صورت مخترص منعکس ها به اری، استفاده نشوند. در جدول زیر، برخی از این تالش صورت گفت نوشتاری و چه به 

 

 شود. در پس آن مشاهده کرد؛ چرا که تا حدی بصیرت درونی و نیز قدرت تشخیص عقلی را نیز شامل می   توان . که تبعاتی منفی را نیز می 1
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 شده است.   
 زبان و تعبیر مناسب  زبان و تعبیر نامناسب 

 معیوب/ معلول 
 کر 

 کور 
 مانده محجور/ مجنون/ عقب 

 بیامر روانی/ دیوانه 
 درخودمانده 

 فلج/ شل 

 فرد دارای معلولیت 
 فرد ناشنوا 

 نابینا دل/ فرد  روشن 
 فرد دارای معلولیت ذهنی 
 فرد دارای معلولیت روان 

 اوتیسم 
 فرد دارای معلولیت جسمی 

 
بکوش  گفت بنابراین،  در  که  به وگو یم  از  معلولیت  دارای  افراد  با  خود  روزانه  مانند  های  عباراتی  کاربردن 

«، »بیچاره«، »قربانی« و یا »بیامر« استفاده نکنیم؛ چرا که معلولیت هم یک نوع تنوع انسانی است و  کشیده »رنج 
ها قربانی و یا بیامر نیستند و اگر به حقوق افراد دارای معلولیت احرتام گذاشته شود و امکانات برابر برای آن 

تر خواهد بود. افراد دارای  مراتب بیش برابر به   ها برای یک زندگی ها فراهم شود، توانایی آن دسرتسی و زندگی آن 
هایی که  دلیل نبود امکانات و ظرفیت اند؛ بلکه به دارای معلولیت   که این اما نه به رصف    ، برند معلولیت رنج می 

چنین، برخی افراد در  دهد. هم های دیگر جامعه قرار می ها را در یک موقعیت نابرابر با افراد و گروه عماًل  آن 
کنند؛ به این معنا که نداشنت  جهه با یک فرد دارای معلولیت از عباراتی مانند »خدا را شکر« استفاده می موا 

هایی نادرست است و باعث آزار و اذیت  دانند. استفاده از چنین واژه معلولیت خود را دلیلی برای شکرگزاری می 
یت از کلامتی مانند »خدا شفایت بدهد« استفاده  در مواجهه با افراد دارای معلول  که این شود. و تحقیر آنان می 

زند.  های مرتبط با افراد دارای معلولیت دامن می به کلیشه شود و  کنیم، نادرست است و باعث ناراحتی آنان می 
صورت برابر  کردن رشایط و امکاناتی است که بتواند به فرد دارای معلولیت نیازمند شفا نیست؛ بلکه نیازمند فراهم 

  1. گر افراد جامعه زندگی کند با دی 

 به معلولیت و افراد دارای معلولیت در رفتار فرایند دگرگونی نگرش اجتامعی  

تغییر نگرش افراد جامعه تنها در حوزه واژگان و تعابیر    برای گفته  های پیش توجه به این نکته الزم است که تالش 
ها در حوزه عملکردها، هنجارها  که این دگرگونی  شده است چنان تالش واژگانی محدود منانده است؛ بلکه هم 

 شود. و رفتارهای اجتامعی نیز تثبیت و نهادینه شوند. در زیر به برخی از این تغییرات اشاره می 

 ندانسنت معلولیت با ناتوانی مساوی 

در گذشته، نگرش اجتامعی چنین شکل گرفته بود که افراد دارای معلولیت را افراد ناتوان و درمانده بدانند که  
دانستند. این در حالی است که در  می   برانگیز ترحم   ی آید و لذا آنان را افراد هیچ کاری از دست آنان برمنی 
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از موارد مشاهده شده  از    است   بسیاری  در    قدردانی   شایسته های خاص و  توامنندی كه این قرش در جامعه 
 های اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتامعی و ورزشی برخوردارند. فعالیت 

شده است. نگاه دیگران، رفتار آنان و  ذاتی و طبیعی باشد، آموخته   که این تر از  ناتوانی افراد دارای معلولیت بیش 
تواند مانع  هایی نظیر ترحم می كنند؛ حتی واكنش می   شده را تشدید های منفی آنان این ناتوانی آموخته واكنش 

یک ایم. هیچ تحقق توانایی آنان شود. با ترحم، در عمل فرد مقابل را كوچک و به او اندیشه ناتوانی را القا کرده 
توامنندسازی افراد دارای معلولیت مفید نیست. گذشته از این، تصویر ذهنی معلول از    به منظور از این حركات  

توان  جاست كه در تفسیر معلولیت می ست. این ا  ، ناشی از واكنش دیگران و حتی تصویر ذهنی آنان از او خود 
ای را مطرح کرد. به نظر او، تصویری كه یک فرد از خود دارد،  از نظریه »كولی« استفاده کرد. وی نظریه خودآینه 

دیگری او را معلول و كوچک و ناتوان    ناشی از تصور تصویری است كه دیگری از او دارد؛ چنانچه تصور کند 
ای كه معلولیت را در  داند، به هامن صورت، تصویر خود را سامان داده متعاقب آن رفتار خواهد کرد. جامعه می 

كند، خود به عرصه  گیرد و ساختارهای توامنندی تولید می کار می کند، حداكرث توان آنان را به ناتوانی تلقی منی 
 ( 8:  ۱3۹۱)جبلی،    . یابد می توسعه پایدار راه  

او رفتار   با  ندهد و  انزوا قرار  را در  او  برخورد كند و  افراد دارای معلولیت خوب  با  به عبارت دیگر، اگر جامعه 
آمیز نداشته باشد، در توامنندی و افزایش استقالل او تأثیر بسزایی دارد؛ چیزی که از گذشته  تحقیرآمیز و ترحم 

تر  دانند و با او کم گرفته و دیگر افراد جوامع مختلف، افراد دارای معلولیت را ناتوان منی   مرور شکل تا به امروز به 
 آمیز دارند؛ هرچند جامعه ما تا هنوز با چنین چیزی فاصله بسیار دارد. رفتار تحقیرآمیز و ترحم 

 حضور افراد دارای معلولیت در مراکز آموزشی 

كه معلولیت حاصل اختالل در رابطه بین افراد دارای معلولیت و  در برنامه اقدام جهانی خاطرنشان شده است  
افراد    نداشنت دسرتسی دهد كه موانع فرهنگی، فیزیكی و اجتامعی باعث  محیط زندگی است و هنگامی روی می 

شهروندان فراهم است. بر این    دیگر های مختلف اجتامعی شود كه برای  ها و سیستم دارای معلولیت به نظام 
ها در راه مشاركت در زندگی  معنای فقدان یا محدودیت فرصت   معنای ناتوانی نیست؛ بلکه به   ولیت به اساس، معل 

شود كه  ها به این نكته توجه می رو در بحث برابری فرصت مانند با دیگران است و ازاین اجتامعی در سطحی  
و فرهنگی، آموزشی، خدمات    نظام كلی جامعه برای متام افراد قابل دسرتس باشد؛ از جمله محیط فیزیكی 

 ( ۱44:  ۱382)فرهبد،    . های شغلی اجتامعی و فرصت 
ی كه  ا گونه ای شده است؛ به های گسرتده بخشی دستخوش تحوالت و نگرش در چند دهه اخیر، آموزش و توان 

تر رفته و  یابی به نهایت توانایی فرد دارای معلولیت فرا بخشی و دست ها و اقدامات توان رسی آموزش از ارائه یك 
بخشی در مؤسسات،  دهد. بعد از چندین دهه توان یك زندگی اجتامعی و الحاق او به جامعه را مدنظر قرار می 
 بخشی بنابراین، طرح توان   . یی مثبت نبوده است ا كاماًل مشخص شده است كه كار آنان در زمینه كیفیت و كار 

 ( ۱44:  ۱382هبد،  )فر   شد. بخشی آموزشی، مبتنی بر جامعه مطرح  از جمله توان 
مثبتی   بر جداسازی، تجارب  مبتنی  آموزشی  قالب  در  استثنایی  آموزش  ارائه  دیگر،  نداشت از طرف    . همراه 

آموزان با نیازهای ویژه در جامعه باشد،  بنابراین، ایجاد بسرتی مناسب كه بتواند پذیرای كلیه كودكان و دانش 
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تر شد. رشد شناخت  اخنت به آموزش و پرورش فراگیر مشخص امری رضوری به نظر آمد و از این طریق اهمیت پرد 
های  طرف و توصیه سازمان بخشی از یك و آگاهی افراد دارای معلولیت، انتظار آنان از آموزش و خدمات توان 

 ها برای تحقق شعار »جامعه برای همه« از طرف جهانی در مورد رضورت مشاركت كامل و تضمین برابری فرصت 

ای كه این افراد  گونه غییرات محیطی و دگرگونی جدی در رشایط افراد دارای معلولیت است؛ به دیگر، مستلزم ت 
بتوانند خود را با رشایط محیط وفق دهند و به یك زندگی عادی دست پیدا كنند. بر این اساس، معلولیت  

اركت این افراد در  تواند یك ویژگی و مشكل فردی باشد؛ بلكه محدودیتی است از طرف جامعه كه مانع مش منی 
شود. در نتیجه، قادرسازی افراد دارای معلولیت وابسته به رفع موانع فیزیكی، اجتامعی،  زندگی اجتامعی می 

تواند از  های خود، می ها و توانایی فرهنگی و نگرشی است و در صورت رفع این موانع، هركس به فراخور ویژگی 
 ( ۱45:  ۱382)فرهبد،    . کند ها و امكانات موجود در جامعه استفاده  فرصت 

 ها به حقوق افراد دارای معلولیت فرایند دگرگونی نگرش دولت 

ها از حقوق افراد دارای معلولیت سه نگرش متفاوت  طور کلی، در عرصه فرایند دگرگونی نگرش حامیت دولت به 
د دارای معلولیت  املللی مربوط به حقوق افرا وجود داشته است که هریک به تناسب در برخی از اسناد بین 

 شود. صورت مخترص اشاره می اند. در زیر به آنان به انعکاس یافته 

 به افراد دارای معلولیت نگرش رفاه اجتامعی  

به حقوق افراد دارای معلولیت به نگرش »رفاه اجتامعی« شهرت دارد که بر اساس آن، دولت  نخستین نگرش  
امتیازات ویژه  افراد  این  برای  نظر باید  از وضعیت رفاهی، اقتصادی و اجتامعی مطلوبی   ای در  آنان  تا  گیرد 

 ( 2۱۱:  ۱387)یوسفیان،    . تری مواجه باشند برخوردار شوند و در تأمین نیازهای خود با مشکالت کم 
است که در آن مسایل اجتامعی حل و یا کنرتل شده،    رشایطی بر اساس این نگرش، رفاه اجتامعی مجموعه 

اند. تحول ایجادشده در این مفهوم  های اجتامعی به حداکرث رسیده اند و فرصت نیازهای اولیه انسانی ارضا شده 
هایی از جنس رشایط و  هایی از جنس فعالیت و خدمات به پدیده است؛ یعنی رفاه اجتامعی از پدیده   گیر چشم 
های اجتامعی و رضایت اجتامعی نیز به آن  بر این، مفهوم جدیدی نظیر فرصت  افزون شده است. ل بد حاالت 

ها،  ها، سازمان ها، انجمن توان در سطح افراد، خانواده اساس این مفهوم، رفاه اجتامعی را می  وارد شده است. بر 
به  و  محلی  هم اجتامعات  مفهوم  این  گرفت.  نظر  در  جامعه  کلی  می طور  از  تو چنین  گروهی  دربرگیرنده  اند 
 ( ۱3۹0بین،  بین و جهان )نصیب، جهان   . طور کلی باشد املللی و یا جهان به کشورها، مناطق بین 

 ها برای افراد دارای معلولیت نگرش برابری فرصت 

به دنبال عدم توفیق نگرش »رفاه اجتامعی« در ارتقای وضعیت حقوق افراد دارای معلولیت، نگرش جدیدی در 
ها باید متامی موجب این نگرش، دولت ها« استوار بود. به رصه ظهور کرد که بر اصل »برابرسازی فرصت این ع 

های برابر با سایر  منظور برخورداری افراد دارای معلولیت از فرصت اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی الزم را به 
های ترجیحی اتخاذ کنند و منابع  ، سیاست افراد جامعه انجام دهند و برای نیل به این مقصود، در صورت نیاز 

افراد اختصاص دهند. مجموعه بیش  این  به  برابرسازی فرصت تری  به  ها که در سال  قواعد استاندارد مربوط 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 191  

مندی در  به تصویب مجمع عمومی رسید، عمیقاً تحت تأثیر این نگرش بوده و حاوی نکات بسیار ارزش  ۱33۹
 ( 2۱2:  ۱387)یوسفیان،    . ت است زمینه رفع تبعیض بر مبنای معلولی 

 به افراد دارای معلولیت نگرش حقوق برشی  

صورت نگرش حقوق برشی تکامل یابد و حقوق اشخاص  ها به تحوالت بعدی موجب شد که نگرش برابری فرصت 
به  نیز  نظام کلی برش و در کنار گروه دارای معلولیت  از  چون زنان، کودکان و  های خاصی هم عنوان بخشی 

ها مورد توجه قرار گیرد. حاصل نگرش حقوق برشی به حقوق افراد دارای معلولیت در قالب کنوانسیون  ت اقلی 
آور در این زمینه  عنوان نخستین سند الزام املللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت متجلی شد که به بین 

 ( 2۱2:  ۱387)یوسفیان،    . االجرا شده است الزم   2008از سوم می  
 به معلولیت و افراد دارای معلولیت در عمل و رفتار رهای دگرگونی نگرش اجتامعی  کا راه 

به معلولیت و افراد دارای  کارهایی که موجب دگرگونی نگرش اجتامعی  در این بخش الزم است تا به برخی از راه 
 صورت مخترص و گذرا اشاره شود. شود، به معلولیت می 

 محور« »حق محور« به نگرش  گذر از نگرش »ترحم 

به افراد دارای معلولیت  ای  گرایانه و کلیشه محور، حامیت گونه که گفته شد، جامعه ما باید از نگرش ترحم هامن 
محور تغییر کند. در این میان، تغییرات اجتامعی جدید دایامً پویاتر از قبل بر روند محور و کرامت به نگرش حق 

اقشار خاص جامعه نه از منظر »حامیت« و »ترحم« بلکه با   برخی  به  ویژه  گذارند که نگاه سازی تأثیر می قاعده 
ها درونی های موجود ناهنجاری . افراد دارای معلولیت که با واقعیت ست ها ای از آن محورانه« گونه نگرش »حق 

ترین  ...(، یکی از مهم های اجتامعی، فرهنگی، حقوقی و های بیرونی )عرصه )جسمی و روحی( و ناهنجاری 
ویژه جامعه اقش  بخش  ار  و  می   گیری چشم اند  تشکیل  را  نگرش  از جامعه  با  سازوکارهای حامیتی  اگر  دهند، 
برای آن   به منظور محور )تبعیض مثبت(  حق  اولیه خود  ها فراهم نشود، منی برابرسازی  از حقوق  توانند حتی 

 ( ۱3۹0بین،  بین و جهان )نصیب، جهان   . برخوردار شوند 
  ، ود اجتامعی است و حفظ و توسعه کرامت او در گرو ارتباطات جمعی و گروهی است جا که انسان موج از آن 

آمیز  های تحقیرآمیز و یا ترحم ای رشد یابد تا نگرش گونه بنابراین، محیط اجتامعی، فرهنگی و... جامعه باید به 
آن  نتواند حجاب حضور  معلولیت  دارای  افراد  اشا به  انگشت  در فضای عمومی جامعه شود.  نگاه ها  و  ها،  ره 

ها را در  ها نباید بر شخصیت و کرامت ذاتی نوع انسان تأثیر بگذارد و حضور فعال آن ها، متایزها و نقص برچسپ 
 ( ۱3۹0بین،  بین و جهان )نصیب، جهان   . عرصه اجتامعی جامعه مخدوش کند 

پارك خیابان  وسایل حمل های شهر،  گواه ها،  بهرتین  اماکن عمومی  سایر  و  به حقوق،    ونقل عمومی  احرتام 
شخصیت و کرامت افراد دارای معلولیت است و نیازی نیست به قوانین و مقررات یک کشور مراجعه کنیم تا  

دارند.  دریابیم که یک جامعه و کشور چه نگرشی نسبت به این افراد دارند و تا چه میزان حرمت آنان را پاس می 
)نصیب،    . ها مؤید این مطلب است معلولیت در این مکان افراد دارای    نداشنت حضور و یا    داشنت میزان حضور 

 ( ۱3۹0بین،  بین و جهان جهان 
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اسالمی    بینی مدار ناشی از جهان رغم نگرش ارزش به یافتگی آن، این نگرش  نا توسعه در افغانستان با توجه به  
حقوقی آن، این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است و  ـ حاکم بر فضای عمومی جامعه و ساختار سیاسی 

محورانه، در رشایط مختلفی، قوانین و مقرراتی مختص به افراد دارای معلولیت تدوین و  فقط با نگاه حامیت 
هداف موردنظر مندرج در اسناد حقوق برشی تحقق ا   مورد   تصویب شده است که به دالیل مختلف نتوانسته در 

 های متعالی دینی، مؤثر واقع شود. و حتی آموزه 

 کردن زمینه اشتغالفراهم 

خصوص در جوامع متمدن و پیرشفته، از اهم نکات  تأمین و گسرتش رفاه و عدالت اجتامعی در دنیای امروز، به 
ها مدنظر بوده  اجتامعی ملت ـ مهم توسعه اقتصادی های  عنوان یکی از شاخص شامر رفته و موضوع اشتغال به به 

هم  زمره سیاست است.  در  اشتغال  موضوع  برنامه چنین،  در  تشکیل  ریزی های کالن  را  اقتصادی  ستون  ها، 
به می  می دهد.  فراهم  را  برشی  نیازهای  تأمین متامی  امکان  کار،  کلی،  به طور  و  فعالیتی  کند    برای عنوان 

شده، نهایتاً رضایت خاطر فرد را    دانسته ندگی و تأمین آسایش خود و افراد خانواده  کردن احتیاجات ز برآورده 
 ( ۱0:  ۱3۹2)عبادی و دیگران،  .  وجود خواهد آورد به 

  ۱5های سازمان جهانی کار،  دهند که بر اساس داده افراد دارای معلولیت قرش عظیمی از جامعه را تشکیل می 
بخشی  درصد از این افراد نیازمند خدمات توان   3. بر اساس همین برآورد،  گیرند درصد از افراد جامعه را دربرمی 

دهند؛  افراد دارای معلولیت از نظر آماری درصد کمی از کل جمعیت را تشکیل می   که این رغم  به اند.  ای حرفه 
این قرش  مادامی که    .اند از جامعه را شامل شده   گیری چشم شود که قرش  ولی با نگرش به رقم آنان مشاهده می 

کننده  تنها ممکن است به افرادی مرصف عظیم از جامعه طرد شوند و در چرخه اشتغال و تولید قرار نگیرند، نه 
دهند.  الشعاع خود قرار می های اقتصادی و اجتامعی دیگر اعضای خانواده را نیز تحت ل شوند؛ بلکه فعالیت بد 

نگی در جامعه شده و اثرات مهلکی به لحاظ عاطفی همین امر سبب بروز بسیاری از مشکالت اجتامعی و فره 
کند.  اعتامد به نفس را بر فرد دارای معلولیت وارد می   نبود روانی نظیر پریشانی، اضطراب، افرسدگی و  ـ و روحی 

، سبب سقوط وی به مرحله وابستگی  دانسته شود برای اشتغال فرد دارای معلولیت    ی مانع زمانی که معلولیت 
چنین، این امر برای اجتامع نیز سبب  آورد. هم ای مضاعف معلولیت را برای خانواده فرد فراهم می ه شده و هزینه 

منظور مراقبت از افراد دارای معلولیت را کمبود مهارت نیروی انسانی و کاهش تولید شده و تعهدهای مالی به 
به  برای جامعه  تبع آن  به  ا وجود می برای خانواده ایشان و  نیز  آورد. پس مسلم  افراد دارای معلولیت  ست که 

تأمین نیازهای متعارف زندگی    برای چون سایر آحاد جامعه در دورمنای زندگی اجتامعی، کسب درآمد را  هم 
یابی به موفقیت اقتصادی است؛ زیرا  اند. داشنت شغل برای افراد دارای معلولیت، فراتر از دست برای خود قایل 

و ارتباط فرد را با جامعه فراهم کرده، حس ترشیک مساعی و رشکت در کار و کوشش، اثرات درمانی داشته  
سازد که احساس  شود و او را قادر می ها را افزایش داده و موجب ایجاد منزلت شخصی و اجتامعی می فعالیت 

   . آورد که او هم فردی مستقل است وجود می رسبلندی و قابلیت کند و این حس را در وی به 
 ( ۱0:  ۱3۹2 دیگران،  و  )عبادی 

 هایی را اتخاذ کنند که افراد دارای  مشی ها و خط ها، سیاست کند دولت ها ایجاب می سازی فرصت اصل یکسان 
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هم آمده است که افراد دارای   1آربی های مساوی برخوردار شوند. در طرح سی معلولیت نیز در جامعه از فرصت 
رد و کالن در هرجا که ممکن است، دسرتسی پیدا  های کسب درآمد در سطح خ معلولیت الزم است به فعالیت 

های  های موجود، در نواحی فقیرنشین و روستایی، فعالیت طور مثال: کسب اعتبار مالی از طریق نظام کنند؛ به 
کنوانسیون جهانی حقوق افراد    27های شغلی محلی مترکز یابد. در ماده  کسب درآمد باید بر اساس مهارت 

ای عضو موظفند حق افراد دارای معلولیت برای کارکردن را مساوی با سایر افراد به  ه دارای معلولیت، دولت 
شده و  رسمیت بشناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تأمین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب 

و   یکپارچه  باز،  که  است  کاری  است   پذیر دسرتس محیط  معلولیت  دارای  افراد  دیگران،    )عبادی   . برای  و 
۱3۹2 : ۱۱ ) 

آنان تبعیض روا    با به اشتغال افراد دارای معلولیت تغییر کند و  این امر در صورتی ممکن است که نگرش جامعه  
توانند مانند دیگر افراد جامعه از عهده  ندارد و افراد جامعه به این نگرش برسند که افراد دارای معلولیت نیز می 

 صورت درست آن مدیریت کنند. کار برآیند و شغلی را به 

 سازی تسهیالت و خدمات الزم آموزشی و ورزشی فراهم 

وجود بیاید که برای افراد دارای معلولیت بسرتهایی را فراهم به   خصوص دولت، باید این نگرش در جامعه، به 
بر این،    افزون صورت رایگان استفاده کنند.  کنند تا آنان بتوانند از خدمات ورزشی و تفریحی و آموزشی دولتی به 

ی و  های مختلف مراکز دولتی و مراکز آموزش عالی دولت با معرفی وزارت شهدا و معلولین این افراد در بخش 
صورت رایگان به تحصیل بپردازند. اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و مسلکی کشور را نیز موظف  غیردولتی به 

صورت رایگان برای این افراد برگزار  ای و مسلکی را متناسب با بازار کار به های الزم فنی و حرفه کنند که آموزش 
 کند. 

ها باید از  ین کنفرانس یونسکو مطرح شد که همه انسان در زمینه آموزش این شعار در مرکز توجه چهل و هشتم 
امکانات برابر برای آموزش برخوردار باشند و در این راستا افراد دارای معلولیت باید چون دیگران از این امکانات  

سادگی حل  آموزان معلول و غیرمعلول در بسیاری از کشورهای اروپایی به استفاده بربند. آموزش مشرتک دانش 
درصد کودکان    ۹0است. در ایتالیا، پورتگال، قربس، مالت، بریتانیا، سویدن، ناروی و لیتوانیا، بیش از    شده 

در کالس  دانش معلول  دیگر  با  آموزش می هایی مشرتک  آموزش مشرتک    .بینند آموزان  امر  در  فنالند  کشور 
سنجی  آموزشی »پیزا« )کیفیت   های کودکان معلول و غیرمعلول یکی از پیشگامان است. این کشور بر طبق تست 

های آموزشی( نیز بهرتین کشور در سطح آموزشی در غرب شناخته شده است. خانم »کامنتینا آسدو«،  سیستم 
گوید: »سیستم آموزشی کشورهای شامل اروپا از این  املللی آموزش یونسکو، با ذکر این نکته می رئیس دفرت بین 

آن  که  است  جالب  برنام نظر  در  همیشه  دانش ه ها  میان  همگرایی  به  خود،  آموزشی  و  ریزی  مختلف  آموزان 
 های های آموزشی و آزمون های درسی، در کتاب ریزی های گوناگون نظر دارند و این همگرایی را در برنامه توانایی 

 

1
. Community based rehabelititation. 
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 1. کنند مختلف رعایت می 
در مکاتب عمومی باید از معلامنی دارای معلولیت استفاده شود تا    آموزان از طرف دیگر، برای آموزش دانش 

های آنان آشنا شده و آنان را در زندگی خود الگو قرار دهند. به تعبیر یک معلم دارای  آموزان با توانایی دانش 
این    موجود برای یک معلم معلول این است که اجازه تدریس را در مکاتب عمومی ندارد.   معلولیت، مشکل عمده 

های اشاعه فرهنگ پذیرش افراد دارای معلولیت در تضاد کامل است. چرا کودکان  یک تبعیض است و با تالش 
عادی نباید توامنندی افراد دارای معلولیت را ببینند؟ معلم برای کودکان یک الگو است. چرا یک فرد دارای  

   2. ندی قضاوت کرد معلولیت نباید الگو باشد؟ نباید از ظاهر معلولیت در مورد توامن 
 سازی فضا و اماکن مناسب 

حضور افراد دارای معلولیت در    برای سازی، اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع  منظور از مناسب 
آوردن فرصت برابر برای این افراد در برخورداری از امکانات فراهم   منظور به گیرد. این اقدامات  اجتامع صورت می 
ا  است.  و دسرتسی زندگی  امکانات  شامل سیستم حمل ین  و ها  زندگی  های  است. دستگاه   ... ونقل، محیط 
سازی معابر و اماکن  سازی کنند. مناسب های متعلق به این افراد را مناسب ویژه مکان اند معابر به دولتی مکلف 

و ادارات هم وجود دارد.  ها  کند. این الزام برای سازمان عمومی فضا را برای تحرک و تردد این اشخاص مهیا می 
ها و اماکن عمومی و حتی وسایل خدماتی امکان  ها باید در طراحی، تولید و احداث ساختامن کلیه سازمان 

 دسرتسی افراد دارای معلولیت را نیز در نظر بگیرند. 
هرجامعه   مهم   ی بخش  انسانی  نیروهای  می از  تشکیل  معلولیت  دارای  افراد  را  آن ای  که حضور  در  ه دهند  ا 
آوردن رشایط مناسب محیطی است. سازمان ملل متحد با نگرش برخورداری های گوناگون مستلزم فراهم عرصه 

که محیط فیزیکی باید   کند بیان می زیست و شکوفایی مطلوب افراد دارای معلولیت    برای های برابر  از فرصت 
ریزی  ی مختلف دسرتسی باید در برنامه ها باشد. جنبه   پذیر دسرتس برای همه، از جمله فرد دارای معلولیت،  

های مناطق روستایی، رعایت شود. به افراد دارای معلولیت باید اطمینان داده  اسکان جمعیت، از جمله برنامه 
به متام ساختامن شود که دسرتسی آن  ونقل فراهم  های مسکونی و وسایل حمل های عمومی و مجموعه ها 

 ( 23- 22:  ۱373)بابایی اهری،    . شود می 

 ونقل و تحرک افراد دارای معلولیت تهیه ابزارها و وسایل مناسب برای حمل 

دور نگهداشنت این قرش از جامعه و استفاده از نیروهای بالفعل و بالقوه آنان به اقداماتی نیاز دارد. از جمله  
رای معلولیت  ونقل شهری است. دسرتسی افراد دا سازی ترافیك و سیستم حمل ترین این اقدامات، مناسب مهم 

حمل  شبكه  شهری،  تجهیزات  و  بناها  نه به  گردشگری،  و  تفریحی  مراكز  و  می ونقل  موجب  از  تنها  تا  شود 
های جدید نیز  گیری از وقوع معلولیت استعدادها و نیروهای آنان استفاده مفید به عمل آید؛ بلكه نوعی پیش 

 ( ۱04:  ۱38۹راد،  )بزی، کیانی و افراسیابی   . آید شامر می به 

 

1. https://www.dw.com  
2. http://special-people.com  

https://www.dw.com/
http://special-people.com/
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خصوص دولت، با آنان با این توانند زندگی آرامی داشته باشند که جامعه، به وقتی افراد دارای معلولیت می 
چنین، دولت باید برای حامیت  ونقل را برای آنان فراهم کنند. هم نگرش تعامل کنند که وسایل و ابزارهای حمل 

سیس  از  را  افراد  این  استفاده  معلولیت،  دارای  افراد  حقوق  درون تم حمل از  به ونقل  و  شهری  رایگان  صورت 
 صورت نصف قیمت فراهم کند. شهری به برون 

 های افراد دارای معلولیت به توامنندی ایجاد اعتامد و نگرش مثبت جامعه  

ای  گونه های افراد دارای معلولیت دگرگون شود؛ به توانایی  به کارها این است که نگرش جامعه یکی دیگر از راه 
ترین شاهد مثال  توانند از عهده کارهای بسیاری برآیند. مهم ع نگرش نهادینه شود که این افراد هم می که این نو 

های مختلف ورزشی است. اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد  در این زمینه موفقیت آنان در رشته 
ه نیازهای آنان توجه شود. ورزش  شد و این قرش به هردلیلی در جامعه زندگی خواهند کرد، پس رضوری است ب 

های متفاوت جسامنی،  تواند جنبه بر پرکردن اوقات فراغت، می   افزون تفریحی،  ـ عنوان یک فعالیت درمانی به 
 روانی و اجتامعی را در فرد دارای معلولیت تقویت کند و عوارض این عارضه را کاهش داده یا درمان کند. 

 به معلولیت و افراد دارای معلولیت ابزارهای دگرگونی نگرش اجتامعی  

رشد و   کند و با اجتامع به می  حرکت  کند، با اجتامع می  زندگی  در اجتامع  که  اجتامعی  است  موجودی  انسان 
  دگرگونی   این   است.   تغییر و دگرگونی   در معرض   خود همواره   زندگی   در فراگرد تکاملی   رسد. انسان می   بالندگی 

گیرد.   انجام  است  خود او ممکن  شناختی  باشد یا نباشد، با الگوهای  و ملموس  او محسوس  برای  که ن ای از  اعم 
  از شکل   پیوسته   فرایندی   دربرگیرنده   است،   از آن   ای عمده   بخش  و تربیت   که علم   پذیری جامعه   فرایندهای   همه 

  یی ها کوشش   روشنی انتخاباتی به   تبلیغی و مبارزات   های تر، فعالیت رسمی   است. در منطقی   نگرش   و تغییردادن 
 شود. دانسته می ها  بر نگرش   رگذاری اث   برای آشکار  

شوند و گاهی از محیط فراگیرتر.  ند گاهی از محیط پیرامون و نزدیک حاصل می ی هایی که در اطراف ما محرک 
شوند؛ ولی افراد همه  ادراک شخصی فرد می ها جزو  ها ایجاد شد، آن تحوالتی در درون محرک   که این بعد از  
  عواطف   روی   نگرش   کنند. این می   نگرش   به   ل بد   پذیرند، بعد از پردازش می   هایی را که پذیرند و آن ها را می محرک 

ها  نگرش   کردن شود. در جهت ابزارهای تحول و دگرگون بروز رفتار در فرد می   گذارد و باعث می   اثر ما    و شناخت 
 کرد:   دانشمند علم ارتباطات، توجه   لوین«،   »کورت   2ای سه مرحله   توانند باشند، باید به نظریه می   1ها ه غالباً رسانه ک 

 

؛ بلکه رسانه به زبان ساده یعنی پیامی که  شود های مجازی منحرص منی های نوشتاری، دیداری، شنیداری و یا شبکه . رسانه در مفهوم عام آن تنها به رسانه 1
های معنایی« باشد و یک معنا را برساند. بر این اساس، هر مناد، هر نشانه، هر  که پیام دارای »مشابهت شود؛ مرشوط به این از فرستنده به گیرنده منتقل می 
تواند رسانه تلقی شود، حالت چهره و طرز نگاه و نحوۀ نشسنت و بلندشدن  تواند به رسانه تعبیر شود؛ حتی زبان بدن می ادا و هر ارتباط غیرکالمی نیز می 

می  می هرکدام  منایندگی  را  معنای مشرتکی  و  کرده  منتقل  گیرنده  به  فرستنده  از  را  پیامی  باشند؛ چون  رسانه  یک  مید«،  توانند  هربرت  »جرج  کنند. 
کنند  های ورزشی هم پیامی را منتقل می های تیم نوشته ها و پیراهن نوشته مید، حتی کاله   نام »رسانۀ کوچک«. به قول شناس رسشناس، تعبیری دارد به جامعه 

 (۹:  ۱3۹4گویند. )عبداللهی،  های کوچک می که به آن رسانه 
دهی و  انند با آگاهی تو داند؛ ولی مسلم است که جامعۀ مدنی و متولیان امور دینی نیز می ها می . هرچند کورت لوین این سه مرحله را مربوط به رسانه 2

 رسانی به مردم، همین کارها را انجام دهند. اطالع 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 
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 مرحله اول، انجامدزدایی 

دسته    لوین  است. یک  فشار  تأثیر چند  تحت  قاعدتاً  گرفت،  در جامعه شکل  نگرشی  است وقتی که  معتقد 
تر جلوه دهند )از آن  رش را تغییر دهند و دسته دیگر قصد دارند آن را محکم فشارهایی هستند که قصد دارند نگ 

بندد  عنوان تحلیل میدان نربد یاد شده(. هرنگرش یک حالت حاد دارد که گاه به دور خود پوسته محکمی می به 
را شکافت.  خواهد از خود محافظت کند؛ یعنی در برخورد با نگرش اول باید پوسته آن و با آن پوسته محکم می 

ها را بگشاییم ، اول چفت و بست درواقع کورت لوین معتقد است در این مرحله ما باید انجامدزدایی کنیم؛ یعنی  
این هردو از    که   اغنایی   های شیوه   و دوم   رسانی ها باید دو کار انجام دهیم: اول، اطالع گشودن بست   و برای 
 1.  وند ر شامر می های تبلیغات و ارتباطات به کارکرد 

سی تأثیرات پخش رادیویی و تلویزیونی را  آرتی انجام داد. سی   ۱۹86در سال   (CRTC) سی آرتی کاری که سی 
نقش   به  ]مربوط  قالبی  تصورات  تقویت  برای  قدرمتندی  ابزار  تلویزیونی،  و  رادیویی  »پخش  کرد:  شناسایی 

می  عمل  قوی  آن  تصحیح  در  نیز  نسبت  همین  به  و  است  در جنسیت[  دولت ۱۹۹0سال    کند.«  دفرت   ، 

(Department of Secretary of State)    شامل  2انگیزارزش یا شگفت در کانادا، دو گزارش منترش کرد: »بی »
پیشنهادهایی برای انجامدزدایی و رفع عقاید قالبی درباره افراد دارای معلولیت که از الگوی دستورالعمل برای  

با    انجامدزدایی و رفع عقاید قالبی مربوط  به نقش جنسیت و عقاید قالبی فرهنگی پیروی کرده بود؛ »راهی 
 4. کشیدن افراد دارای معلولیت ارائه کرده است « که خطوط راهنام و ادبیات متناسبی برای به تصویر 3کلامت 

 مرحله دوم، جایگزینی 

نربد، رسانه    میدان   در این   کند که می   را دگرگون   گذارد و آن افراد اثر می   بر ذهن   رسعت به   و تبلیغات   دهی آگاهی 
باید   که  هایی قدرت  سایر  در جهت  قوی  نسبتاً   قدرت  یک   صورت به  های نهاد دینی و نیز جامعه مدنی و تریبون 

بدهند، وارد عمل   نگرش  انجام   شوند و کار می   را تغییر  را    در عمل   که   هایی از دشواری   دهند. یکی می   خود 
  بین   شویم، وجود شکافی می   مواجه   ، با آن فرهنگی   در ابعاد تغییرات   ویژه به   سوم، جهان   کشورهای   ریزی برنامه 
جدید    نگرش   ؛ ولی در عین حال، وارد کنیم   خوب   را خیلی   اول   رضبه   است   ممکن   است؛ یعنی   دو مرحله   این 
بسیار خواهد    قبلی   نگرش   به   برگشت دوباره   نشود که در این صورت، احتامل   جایگزین نگرش قبلی   درستی به 

  باشد. اگر این   داشته   و توازن   هامهنگی   با تغییر نگرش   که   بدهیم   را انجام   عملی   خواهیم می   که   جاست بود. این 
  مواقع   تر خواهد بود. بعضی بیش   موفقیت   گیرد، احتامل   انجام   درستی   و به   تر باشد غیرمستقیم   کار هراندازه 

 شده حساب   های با شیوه   هرقدر عمل   حالت   در این   است؛   فرارسیده   عمل   و زمان   تغییر کرده   نگرش   که   بینیم می 
 

رسانی است. دومی در اند: یکی در زمینۀ خربی و اطالعها را سه چیز برشمردهشناسان، کارکردهای رسانهگران علوم ارتباطات و جامعه. برخی از پژوهش1
مومی. قاعدتاً اگر بخواهیم تغییر نگرش اجتامعی نسبت به افراد دارای معلولیت ایجاد کنیم، باید زمینۀ تفریح و رسگرمی و سومی در زمینۀ ارتقای دانش ع

 https://www.hamshahrionline.ir تر استفاده کنیم.خصوص عامل سوم، بیشاز هر سه عامل، به
2
. Worthless or Wonderful. 

3
. A Way with Words. 

4
. http://iransdp.com  

https://www.hamshahrionline.ir/
http://iransdp.com/
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 1. شود تر مؤثر واقع می بگیرد، بیش   صورت   و غیرمستقیم   و دقیق 
آیند، تنها امید به  شامر منی جمعیت شهری و شهروندی به   بخشی ای که هنوز افراد دارای معلولیت  جامعه در  

نوعان منعکس شود. درک این  های شگرف این گروه را به دیگر هم هاست تا با آثار زیبا و وزین، توامنندی رسانه 
اوت داشته باشد؛ ولی تکیه بر ناتوانی  نکته مهم است که اگرچه ممکن است فرد دارای معلولیت با دیگران تف 

کند؛ بلکه بر مشکالت وی خواهد افزود. افراد دارای معلولیت غالباً مشکالتی دارند  تنها کمکی به وی منی فرد نه 
ها بعضی از کارها را به شکل دیگری انجام  شود یا احتاماًل آن ها می های آن که مانع انجام برخی از فعالیت 

های عادی زندگی  توانند پس از آموزش الزم، بسیاری از فعالیت  افراد دارای معلولیت نیز می دهند؛ اما اکرث می 
تر از دیگران انجام دهند. آنچه یک فرد دارای معلولیت نیاز دارد، پذیرفنت و باورکردن  را با اندک تفاوت یا آهسته 

ایم، هنوز  مثابه قهرمان یا قربانی حرکت کرده هرچند ما فراتر از تصورکردن افراد دارای معلولیت به   2هایتوانایی 
توان در حال زندگی و کار در  تا توصیف عادی معلولیت راه طوالنی در پیش داریم. افراد دارای معلولیت را می 

ها توصیف کرد و نه اجباراً با غلبه بر چیزهای عجیب و غریب برای  رشایط مختلف با حوزه متنوعی از مسئولیت 
سازی، بر افکار عمومی و درک عمومی از  شان برای تیپ های جمعی با توانایی شان. رسانه ت رسیدن به منزل 

تواند  گذارند. استفاده دقیق از ادبیات و تصاویر برصی در مورد افراد دارای معلولیت می واقعیت اجتامعی اثر می 
 3. دی« خلق کند مثابه مردم »عا تر از این افراد به تر و واقعی قبول تدریج، تیپی قابل  به 

های  توانند حداقل دو ساعت در هفته برنامه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری می در این راستا، رسانه 
ها باید با تأیید نهادی که متولی افراد دارای  صورت رایگان برای این اشخاص در نظر بگیرند. این برنامه خود را به 

توانند  ها در این جهت می ها و رشایط این افراد باشد. رسانه توامنندی   منظور آشنایی مردم با معلولیت است به 
برای    نشانی های مختلف مستندسازی کرده و از این  های برجسته افراد دارای معلولیت توامنند را در عرصه چهره 

که از این طریق  ها روحیه ایجاد کنند شان باور ندارند، برای آن های دیگر افراد دارای معلولیت که به توامنندی 
شان را از شانه دولت  شان بازتوان ساخت و بار مسئولیت ای از این افراد را با استفاده از انرژی خودی شود عده می 

بایست از زیرنویس و رابط ناشنوایان برای ایجاد این نگرش که افراد  طور، این نهاد می همین   4. و جامعه دور کرد 
، نسبت به  این   بر افزون  هایش استفاده کند.  های بزرگی انجام دهند، در برنامه توانند کار دارای معلولیت هم می 

 استفاده افراد نابینا اقدام کند.   برای ها  پخش توصیف شنیداری فیلم 

 مرحله سوم، انجامدسازی مجدد 

همیشه نگرش  پس   حالت   ها  دارند؛  کم   پذیری برگشت   حالت   که این   برای   ارتجاعی  به کنیم   را  باید    نگرش   ، 
دهی از سوی جامعه  جا نقش آگاهی برنگردد. در این   اول   نگرش   تا مجدداً به   بزنیم   و بست   چفت   وجودآمده به 

تریبون  و مدنی،  دینی  نهاد  می رسانه   های  پیدا  اهمیت  دوباره  آن ها  زیرا  می کند؛  کار چفت ها  این  و    توانند 
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و یا ناسازگاری منجر    سازگاری   دهند. تغییر در نگرش به تغییر در نوع   رسعت باال انجام ها را با  نگرش   به   زدن بست 
اش  شود که نتیجه الگوها منجر می  شدن ها و متحول تغییر در سمبل  نوبه خود به ارتباط شود که این نیز به می 

  و معنوی   ادی م   از فرهنگ   نگرش، برخاسته   که   گفت   توان می   در مجموع هاست.  ها و ارزش تغییر در قضاوت 
  ها آن   متشکل   اجزای   است   و ممکن   اند ای پیچیده   ها مجموعه هاست. نگرش ها و آرمان جامعه، خانواده، ارزش 

  از تشکیل،   گیرند و پس می   ما قرار دارند، شکل   در پیرامون   که   هایی ها از محرک باشند. نگرش   یا رفتاری   عاطفی 
   1. گذارند ما اثر می   و شناخت   و احساسات   بر عواطف 

 گیرینتیجه 
گونه حق و  آید که افراد دارای معلولیت در گذشته از هیچ از آنچه تا کنون گفته شد، این نتیجه به دست می 

نبوده  آمیز بوده  ترحم   کم دست به این افراد منفی، تحقیرآمیز و یا  اند و نگرش اجتامعی هم  حقوقی برخوردار 
اند و همین امر سبب شده بود که آنان نتوانند در  شان ناتوان تلقی شده اجتامع  است. آنان در نگرش حاکم بر 

مرور زمان تغییر کرد و این تغییر یک فرایند تدریجی و طوالنی  صورت مؤثر ظاهر شوند. این نگرش اما به اجتامع به 
های بسیاری  دگرگونی   ـ و رفتار   هم در حوزه زبان و تعابیر زبانی و هم در حوزه عمل ـ   را پیموده است. در طول زمان 

 وجود آمد.   به آنان به در نگرش اجتامعی  
ها اشاره کرده  به معلولیت و افراد دارای معلولیت به آن کارهایی که این مقاله برای دگرگونی نگرش اجتامعی  راه 

چنین، وقتی افراد  گذر کند. هم  محور محور یا حق محور باید به نگرش کرامت است، متنوع است. نگرش ترحم 
به آنان در بخش اشتغال، آموزش، ورزش،  توانند در جامعه مؤثر باشند که نگرش اجتامعی  دارای معلولیت می 

کردن تسهیالت و خدمات و... دگرگون شود و آنچه که موجب موفقیت و بازتوانی آنان  ها، فراهم برابری فرصت 
 شود، برای آنان فراهم شود. می 
به   این  نگرشی در اجتامع زمانی  از قبیل رسانه وجود می دگرگونی  ابزارهای آن  از رسانه   ـ   ها آید که  های اعم 

شبکه  و  شنیداری  دیداری،  مجازی نوشتاری،  دگرگون   ـ   های  به  دینی  امور  متولیان  و  مدنی  کردن  جامعه 
رسانه نگرش  ورزند.  مبادرت  اجتامعی  تریبون های  و  مدنی  جامعه  د ها،  می های  انجامدزدایی،    با توانند  ینی 

 شوند.   جامعه افراد دارای معلولیت در  درباره  های مثبت نگرشی  دگرگونی سبب  جایگزینی و انجامدسازی مجدد،  
 

 : منابع فهرست  
میرفتاح  .۱ حاج  فاطمه  و  تندنویس  فریدون  عباس؛  و  ۱38۱) اردستانی،  ورزشکار  معلولیت  دارای  افراد  نگرش  »مقایسه   ،)

 . ۱ر نسبت به خود از بعد اجتامع«، نرشیه علوم حرکتی و ورزش، دور اول، شامره  غیرورزشکا 

های معلوالن سازمان ملل متحد، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  نامه برابری فرصت (، آیین ۱373) بابایی اهری، مهدی  .2
 تهران. 

 فیك شهری و نیازهای معلوالن و جانبازان با (، »ارزیابی ترا ۱38۹) راد بزی، خدارحم؛ اکرب کیانی و محمدصادق افراسیابی  .3
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 . 3 ریزی شهری، سال اول، شامره )مطالعه موردی: شهر شیراز«، مجله پژوهش و برنامه  Top sis گیری استفاده از مدل تصمیم        

 شناختی تبعیض علیه معلولین(، تهران، نرش علمی. شناسی معلولیت )تبیین جامعه (، جامعه ۱3۹۱) جبلی، خدیجه  .4

شناسی اجتامعی با نگرش به منابع اسالمی، تهران، انتشارات سمت؛ و قم، انتشارات  (، روان ۱382) جمعی از مؤلفان  .5
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول. 

های دارای فرزندان  شده معلولیت در خانواده (، »بررسی توزیع عوامل شناخته ۱3۹3) جوادیان، سید رضا و حسن زارعی  .6
 . 7شهر«، مجله مطالعات ناتوانی، دوره چهارم، شامره  نی شهرستان خمینی معلول جسمی و ذه 

دیگران  .7 و  مدیران  ۱3۹2) عبادی  برای  آن  کاربردهای  و  حرکتی  جسمی  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  موانع  »تعیین   ،)
 . 2بخشی«، مجله مطالعات ناتوانی، دوره سوم، شامره  توان 

 . 55یاب، شامره  محور در ایران امروز«، نرشیه توان های معلولیت رسانه (، » ۱3۹4) عبداللهی، رضا  .8

 . 5275(، »از زبان تا فرهنگ؛ نگاهی به واژه معلول«، روزنامه ایران، شامره  ۱3۹۱) عبدامللکی، حسین  .۹

  (، »مطالعه تطبیقی اصل عدم تبعیض بر مبنای معلولیت در حوزه اشتغال«، فصلنامه حقوق ۱3۹3) فرجی، محمدعلی    .۱0
 . 2۹  پزشکی، سال هشتم، شامر 

،  8بخشی مبتنی بر جامعه و آموزش و پرورش فراگیر«، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی (، »توان ۱382) فرهبد، مژگان    .۱۱
 . ۱سال دوم، شامره  

محمد    .۱2 سید  فاطمی،  سید  حق ۱387) قاری  گفتامنی:  »تحول  آزادی (،  و  مجله  ها  برش«،  حقوق  آیینه  در  معلوالن  های 
 . ۱3های حقوقی، شامره  پژوهش 

ها در خصوص معلولیت در شهرهای قزوین و کرج«،  (، »بررسی نظرات معلولین و خانواده آن ۱3۹0) قاسمی برقی و دیگران    .۱3
 . 2مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت(، دوره پنجم، شامره  

هالیدی    .۱4 سباستین  و  واگرن  هاگ  یاگ؛  رحیم  ۱385) کریستنسن،  و  مطهری  جمشید  بشیری،  ابوالقاسم  ترجمه   ،)
 میردریکوندی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول. 

 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.   2006دسامرب    ۱3کنوانسیون حقوق معلوالن، مصوب     .۱5

 سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، چاپ ششم. (، ایران در عهد باستان، تهران، انتشارات  ۱36۹) مشکور، محمدجواد    .۱6

(، »نگرشی بر وضعیت حقوقی  ۱3۹0) بین بین و سید فخرالدین جهان نصیب، سید محمدحسین؛ سید عبادالله جهان    .۱7
 . ۱3های رفاهی و مدنی دولت(«، نرشیه حقوق اساسی، شامره  معلوالن در ایران )در پرتو حامیت 

سنجی مقیاس چندبعدی نگرش نسبت به افراد دارای  های روان (، »بررسی ویژگی ۱3۹5) مرزی زاد، ناهید و ساالر فرا وکیلی    .۱8
«، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره پانزدهم، شامره  ۱3۹4معلولیت در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال  

۱2 . 

پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای  (، »تأملی بر قانون جامع حامیت از حقوق معلوالن در  ۱387) یوسفیان، الهام    .۱۹
 . ۱3های حقوقی، شامره  معلولیت«، مجله پژوهش 
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او اسالمي    کنوانسيون په اړه د ملګرو ملتونو د    د حقوقو   د معلولينو 
 تګالرې پرتله 

 اکمل هشام ايم ډي  |  ار  خي االزمي مخت :  ليکواالن 
 محمداسامعیل عندليب   ژباړن: 

 لنډيز
امله  د ژوند په کوم پړاو کې د ټپي کېدو يا ناروغۍ له    ، که ، که معلوليت يې پيدايښتي وي وګړي معلوليت لرونکي  

رامنځته شوی وي، د هامغو خلکو په څېر حقوق او حيثيت لري، څوک چې معلوليت نه لري، او سامل وي. دا  
 حقوقو او اسالمي رشيعت د تګالرو تر منځ  څېړنه د مفهومي، او عقيدوي شننې له الرې د معلولينو په اړه د برش 

 و د باعزته ژوند وسايل ولري. ا ورته وايل او توپيونه روښانه کوي. معلولي مساوي حقوق لري تر څو ژوند وکړي،  
د معلولينو د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسيون د برشي حقوقو پر اساس تګالره انتخاب کړې، کومه چې  

ه په سمه توګه د چلند کولو غوښتنه کوي. دا قرارداد باور لري چې له دې ډول خلکو رسه بايد  له معلولينو رس 
هغوی وکوالی    چې نه ش، او بايد د نورو انسانانو رسه په مساوي ډول داسې فرصتونه ورکړل ش،    توپيي چلند و 

اسالم معلوليت نه د    ، ګوري ش پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې، اسالم معلوليت ته اخالقاً په بې پرې نظر  
نه جال کېدنکې  د  نېکمرغۍ حالت، او نه هم د کرکې حالت بويل. په ورته توګه، معلوليت د انساين حالت څخه  
ۍ ټولنې لخوا په  ن برخې په توګه منل شوی دی. په عام ډول معلوليت د ژوند يو حقيقت دی، چې بايد د نن 

لولي په خپل رس ګوښي کړای شوي نه دي، او نه وررسه  مناسب ډول وڅېړل ش. په اسالمي رشيعت کې مع 
په غي عادالنه ډول تبعييض چلند شوی. دوی ته بايد د نورو انسانانو په څېر د خپلو وړتياوو د پرمختګ مساوي  
فرصت ورکړل ش. وروستۍ څېړنې څرګندوي چې د دې لږکيو د خونديتابه اړوند د لويديز د برشي حقوقو او  

 ر منځ د تفسي همغږي شته.  اسالمي فقهې ت 
 ل ډ معلوليت، د برشي حقوقو پر اساس تګالره، اسالمي تګالره، ټولنيز مو   کليدي کلمې: 

  

 

 
     او ژباړن  په  ليکوال،  څانګې څخه  له  د حقوقو  پوهنتون  اسالمي  نړيوال  اباد  اسالم  د  دی، چې  فارغ شوی.     2008ژورناليست  کې  کال  ميالدي 
 (miandaleb@gmail.com) 
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 پېژندنه
الله تعالی انسانيت د خپلو ځانګړتياوو او خصوصياتو رسه پنځولی دی. هر انسان په خپل ذات کې بېساری دی.  

په همدې اساس که    ، د يو شخص لپاره حتمي ځانګړتيا نه ده يوازې الله تعالی بشپړ دی؛ نه انسان. نېمګړتيا  
چېرې يو کس معلوليت ولري، که هغه د پيدايښت له وخت وي، او که وروسته پرې اخته شوی وي، بيا هم د 

حيثيت درلودونکی دی، کوم چې يو غي معلول شخص لري. دا څېړنه د مفهومي، او   ي هامغه قانوين او حقوق
د معلولينو په اړه د برش حقوقو او اسالمي رشيعت د تګالرو تر منځ ورته وايل او توپيونه    عقيدوي شننې له الرې 

 روښانه کوي.  
د معلولينو د حقوقو په اړه د ملګرو   . معلولي د ژوند او ژواک د باوقاره وسايلو د تر السه کولو مساوي حقوق لري 

( د برشي حقوقو پر اساس تګالره خپله کړې ده، کوم  CRPDکنوانسيون ) د معلوليت لرونکو وګړو د حقونو  ملتونو  
چې له معلولينو رسه د مناسبې رويې کولو سپارښتنه کوي. دا قرارداد باور لري چې له دې ډول خلکو رسه بايد 

الی  هغوی وکو   چې توپيي چلند ونه ش، او بايد د نورو انسانانو رسه په مساوي ډول داسې فرصتونه ورکړل ش،  
اسالم معلوليت نه د    ، ش پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې، اسالم معلوليت ته اخالقاً په بې پرې نظر ګوري 

 نېکمرغۍ حالت، او نه هم د کرکې حالت بويل. 
په ورته توګه، معلوليت د انساين حالت څخه نه جال کېدنکې برخې په توګه منل شوی دی. په عام ډول معلوليت  

ته پرېښي،    واک ی، چې بايد په مناسب ډول وڅېړل ش. اسالمي رشيعت معلولي خپل  د ژوند يو حقيقت د 
کوي، بلکې دوی  بايد د نورو انسانانو په څېر د خپلو وړتياوو د پرمختګ مساوي فرصت  وررسه نه  تبعييض چلند  

 ولري. 
 د معلولينو وړاندې لويديزې تګالرې 

معلول کس ته د داسې يو چا په نظر کتل    پر اساس، يو   ډل په پيل کې بايد ووايو چې د معلوليت د طبي مو 
. د اشخاصو، پوهانو، او مدين ټولنو ادارو لخوا  کيږي، چې بايد درملنه یې وش، او په منظم ډول يې ساتنه وش 

ل غوره کړي.  ډ ، تر څو يو ټولنيز مو شو د مسلسلې مبارزې په پايله کې د معلوليت د مسائلو په اړه دا تصور بدل 
ل پر دوه اړخيز تفاهم والړ دی، چرته چې معلولي د طبي داليلو پر اساس له خپلو حقوقو نه دي منع  دا موډ 

شوي، بلکې د ټولنې د سلوکي، او چاپيياليزو خنډونو د ايجاد له کبله منع شوي، چې په يايله کې له ټولنې  
رې په واسطه د معلوليت د  د برش حقوقو د تګال   (. Oliver & Barnes, 2012: 21-23څخه ځانته شوي دي ) 

وجود يو ښه مرستندويه المل وګرځېد. په   CRPDمطالعاتو او قانون تر منځ د ال ښه پوهاوي د پرمختګ لپاره د 
 نړۍ کې د معلوليت لرونکو خلکو د حقوقو د خونديتابه او ودې ورکولو لپاره د برشي حقوقو تګالره مهمه وګرځېده. 

 ناسبوالی د برشي حقوقو تګالره او د هغې م 
په نړيوالو او مل حقوقي چوکاټونو کې د معلوليت په اړه د برشي حقوقو تګالره مرکزي ګړنالره ګرځېدلې. دا  
معلولو خلکو ته حق ورکوي چې د "خلکو" په توګه وررسه چلند وش نه د "شيانو" په توګه، چرته چې بايد د دوی  

 :Quinn & Degener, 2002فتونو ځان پوه کړای ش ) د تر السه کړي کرامت درناوی وش، او د دوی په مخال 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 203  

ل  ې الب ې (. د برشي حقوقو تګالرې افراد او د معلوليت خوځښتونه پیاوړي کړي، په کومو کې چې د برش حقوقو ب 1
مسئوليتونه   چاپيياليز  او  کلتوري،  ټولنيز،  اقتصادي،  سياس،  مدين،  لکه  دي،  شامل  ابعاد  او  اړخونه 

 (Johnston, 2001: 23 ) . 
په نړيوالو او مل قضايي قلمرونو کې د حقوقو د خونديتابه د اړتيا لپاره دا تګالره تر ټولو ښه استازويل کوي. دا  
به معلولو خلکو ته حق ورکړي چې بايد د نورو لخوا د خپل انفرادي ظرفيت پر اساس محرتم وګڼل ش، له نورو  

ستونزو او رسغړونو رسه د معلولو خلکو مخ کېدل په دې  رسه په تعامل کې داخل، او په ټولنه کې ښکېل ش. له  
د ټولنې لخوا منفي رويه رابرسېره ش، او هغه چاپيياليز خنډونه چې دوی )معلولي(    چې موخه ترشيح شوي،  

 وررسه مخ دي، ظاملانه دي، او د دوی اصل حقوق يې اغېزمن کړي دي. 
Degener  (20۱6 داسې شپږ داليل وړاندې کړي، چې ول )  ې د معلوليت لرونکو خلکو حقوقو ته ودې ورکولو او

 پېژندلو لپاره د برشي حقوقو تګالره تر ټولو مناسبه ده. 
خالف    ر د برشي حقوقو د نظرياتو نقض په ټوليز ډول د يو فرد حالت له منځه نه وړي. د ټولنيزو بېلګو پ   ( لومړی 

تګالره معلوليت ته د اخالقي اصل، او ارزښت  برشي حقوقو  د  چې کمزورۍ ته د ټولنيز جوړښت له نظره ګوري،  
  معلوليت لرونکو وګړو د حقونو کنوانسيون   په توګه ګوري، په ځانګړي ډول د فرد اندېښنو ته ځواب وايي لکه چې د 

CRPD    په رسيزه کې بيان شوي دي. د "ذايت وقار" نظريې ته دCRPD    د رسيزې په لومړۍ ماده کې ځای
مه ماده د  ۱2يت په نظر کې نيولو رسه په هر چا عمل کېږي. رسبېره پر دې،  ورکړل شوی دی، او د معلول 

 وړ ده.   اعامل مساوي اعرتاف غوښتنه کوي، چې په هر چا د    د معلولينو لپاره  
کې   CRPDم نسل ته ځای ورکوي، لکه څنګه چې په  ي د برش حقوقو تګالره د برش حقوقو لومړي او دو   ( م ي دو 

مدين او سياس حقوق، له اقتصادي، ټولنيزو کلتوري حقوقو رسه يو ځای کوي. د  ترشيح شوي دي. دا تړون 
( تر مخې د مساوات حقوق د مدين خدماتو او خپلواک اوسيدلو له الرې هم  ې ماد ۱2بېلګې په ډول، د قانون ) 

 ښتنه کوي.  ماده( بيا د روغتيا، ټولنې، او نورو رسه د اړيکو غو   ۱۹عمل کېدای ش. د خپلواک ژوند کولو حق ) 
برشي حقوق معلوليت ته د برشي تنوع په سرتګه ګوري. په داسې حال کې چې ټولنيز موډل معلوليت    ( درېيم 

ته د ټولنې د سلوکي او چاپيياليز  خنډ په نظر ګوري، د برش حقوقو تګالره د دوی معلوليت، درد او ځور ته د 
 توګه ګوري. لو په  ګ د ن فرد او ټولنې په نظر کې نيولو رسه د برش پېژ 

د برش حقوقو تګالره د هويت موضوع تاييدوي. خو ټولنيز موډل د پېژندنې نظريات پرېښې دي، چرته   ( څلورم 
چې معلولينو ته اجازه ورکول کيږي، چې خپل هويت پيدا کړي. د برش حقوقو تګالره باور لري چې هويت د  

 لږکيو په څېر لکه مېرمنې،  مبازه وکړي. دوی لپاره پرېکنده حالت دی، چې د خپلو حقوقو لپاره، د نورو  
برشي حقوق د مخنيوي تګالرې ته اجازه ورکوي. د مخنيوي تګالره د معلولو فعالينو لخوا طبي موډل ته    ( پنځم 

چلند په توګه تر نيوکو الندې نيول شوې ده. په هر حال، د   ي د ميالن له کبله، معلولينو ته د سپکاوي او توپي 
مې مادې تر مخې په رسمېت پېژندل شوې ده، کومه چې معلوليت لرونکو خلکو ته    25  مخنيوي دا تګالره د 

ځانګړې روغتيايي پاملرنې ته د الرسس حق ورکوي. دا د دې څرګندونه کوي، چې د معلوليت لرونکو خلکو  
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ته به    لپاره د مخنيوي تګالره شايد برشي حقوقو ته د وده ورکوونکي په نظر وکتل ش، چې د ټولنې دې ډلې 
 کړي.   ګټه ورسوي، تر څو مساوي روغتيايي خدماتو ته الرسسی پيدا 

ملګرو ملتونو د معلوليت لرونکو وګړو  . د ورسيږي حقوقو موډل هڅه کوي چې ټولنيز عدالت ته  ي د برش  ( شپږم 
  شتون معلوليت لرونکو اشخاصو ته د مل اجنډا له الرې د بالقوه پرمختګ اجازه   CRPD  د حقونو کنوانسيون 

( او مختلفو ادارو تر منځ نړيواله همکاري رامنځته  DPOمه ماده د معلولينو د سازمان )   CRPD  32ورکړې. د  
(  SDGکوي، تر څو معلوليت د پرمختګ د موضوعاتو په توګه عام کړای ش. د وروستيو داميي پرمختګ موخو ) 

ا د داميي پرمختګ لپاره جوړه شوې د   چې د "زموږ د نړۍ د بدلون" په نوم پېژندل کيږي: د ملګرو ملتونو لخو 
اجنډا به معلولينو ته دا پياوړتيا ورکړي چې په ټولنه کې شامل ش، په نړيواله او کورنۍ اجنډا کې به  د    2030

 (. Sustainable Goals, 2015ل اړخونه شامل کړای ش ) ې الب ې دوامداره پرمختګ ب 
 د معلوليت په اړه د برش حقوقو اصل مفکورې

نو ته، د قانون تر مخې د نورو لږکيو په څېر د خونديتابه حق ورکړل شوی. د نړيوالو قراردادونو شتون، لکه  معلولي 
او د هغې  اختياري پروتوکول، او نورو داخل قوانينو پر معلولينو د برشي حقوقو عمل  CRPDملګري ملتونه، 

 Michael  او   Marcia H. Rioux et al., Gerard Quinn, Theresia Degenerکېدلو نظريه پراخه کړې ده. د  

A. Stein  په نظر، د برش حقوقو تګالره له درې مرکزي مفکورو جوړه ده، چې هغه درناوی )وقار(، مساوات او ،
 (. Quinn & Degener, 2002; Rioux et  al., 2011; Stein, 2007شموليت دی ) 
 درناوی )وقار( 

شوی، چې د انسانانو تر منځ خپاره دي، د کومو پر اساس چې هر څوک د نورو   د درناوي تعريف په هغو معيارونو 
وړاندې مساوي ارزښتونه او ځاين وقار لري، بې له دې چې د هغه يا هغې اقتصادي، او ټولنيز حيثيت په نظر    ر پ 

  dignitioاو    dignitasلفظ له پخواين رومي لفظ    Dignity(. د  Quinn & Degener, 2002)   کې ونيول ش 
هغه فرد ته کارول کيږي چا چې مهم سياس او ټولنيز فاکتور تر السه کړی،    Dignitasڅخه اخستل شوی دی.  
معنی هغه وقار دی چې يو چاته د انسان په حيث د هغه د طبعيت له کبله    dignitioپه داسې حال کې چې د  

 (. Basser in Rioux et al, 2001ورکول شوی وي ) 
د وقار د اهميت په اړه د نړيوالو برشي قوانينو په چوکاټ کې د نوې    UDHRلومړي منشور او    د ملګرو ملتونو 

تګالرې په توګه بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو منشور د درناوي مفکوره د ټولو لپاره د مساوي برشي حقوقو د  
ه کړې، د کوم پر اساس چې هر  د "ذايت وقار" لفظ يادون   UDHRخونديتابه په توګه تايید کړې ده. په ورته توګه،  

په لومړۍ برخه کې مهم رول لوبوي، کوم   UDHRڅوک خپلواک او مساوي زېږېدلی دی. درناوی همدا راز د 
دو  په  او  کوي،  بحث  برخو  له  د حقوقو  کوي  مي چې  فهرست ترشيح  يو  د مسئوليتونو  کوم چې  کې،  برخه  ه 

 (McCrudden, 2008: 666 .) 
  ICESR  د اقتصادي او ټولنيزو حقونو نړيوال کنوانسيون   او    ICCPRال کنوانسيون د مدين او سياس حقونو نړيو 

دواړه په دوه اړخيز ډول برشي درناوی له برشي حقوقو رسه په اړيکه کې تر نظر الندې نييس، د بېلګې په ډول  
ده،  مه ما ICESR  ۱3مه ماده، له ازادۍ څخه محروميت ترشيح کوي، په داسې حال کې چې د  ICCPR   ۱0د  
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د درناوي په اړه د زده کړې حق تر بحث الندې نييس. درناوي ته مراجعه د ملګرو ملتونو په ډيريو تړونونو کې  
، د کډوالو کارکوونکو د خونديتابه کنوانسيون، او په جربي ډول د  CRC د ماشوم د حقونو کمېټه   شوې ده، لکه 
يز تړونونه هم شته  ي د برش حقوقو ډيری سيمه   (. McCrudden, 2008 :66۹خونديتابه تړون ) د ورکېدو پر ضد 
مفکورې ته يې د ډېر مهم اصل په توګه ځای ورکړی دی، لکه د حقوقو، او برش د مسئوليتونو په   ي چې د درناو 

اړه د امريکا اعالميه، د ماشومانو د ښېګڼې، او حقوقو په اړه افريقايي منشور، د برشي حقوقو په اړه د عربو بيا  
 ASEAN   (Basser in Rioux et al, 2001: 30-31 .)  د جنويب آسيا د هيوادونو ټولنه   ، او کتل شوی منشور 

CRPD    په رسيزه او ډېرو نورو مادو کې د يو اساس په توګه داخله شوې ده، چې ذايت وقار د برشي حقوقو د
يت لرونکو لخوا  ژين. لومړۍ مادې د کنوانسيون موخه ترشيح کوي "تر څو د ټولو معلول ې اساس اصل په توګه پ 

د ټولو برشي حقوقو بشپړ عمل کېدل خوندي، ډاډمن، او  وده ورکړي، او دا چې د دوی د ذايت وقار درناوی  
مه ماده کې د اساس اصل په توګه پېژندل شوې ده، او ډيرو نورو مادو  3په    CRPDوش". د درناوي مفکوره د  
پاړسمه ماده )له ځورونې، تاوتريخوايل او ناوړه چلند څخه  لکه امته ماده )ويښتابه(، ش   ، په واسطه ځواکمنه شوې 

 (. Basser in Rioux et al, 2001مه ماده )روغتيا( ) 25مه ماده )زده کړه( او    24خالصی(،  
يوازې په فردي وړتيا ترکيز نه کوي، بلکې په دې اړوند هم بحث کوي، چې هر معلول څه   کې  د معلولينو برخه 

(. بسي د معلولينو د  Stein & Stein, 2007: 1223او ملت کې خپله ونډه واخل ) ډول کوالی ش، په ټولنه  
د يو شخص د جسامين    ( (. لومړی Basser in Rioux et al, 2001  :27-28درناوي د مفکورې په اړه بحث کوي ) 

هر معلول    ( م له يو فرد رسه بايد د هغه د شخيص ځانګړتياوو په نظر کې چلند وش. درېي   ( م ي سالمتيا درناوی. دو 
ته بايد واجازه ورکړل ش، چې خپل ځان وښيي، او خپل غوراوي وټاکي. او په پای کې، له هر معلول رسه بايد 

 د ټولنې د غړيو تر منځ يو شان او مناسب چلند وش. 
 د وړتيا تګالره 

خپل نظريات روښانه کړي،   د معلولينو اړوند د درناوي د خونديتابه مفکورې په نورو پوهانو هم اغيز کړی، تر څو 
کوم چې له دې ډلې رسه د چلند په برخه کې مرستندوی واقع کېدای ش. د بېلګې په ډول، "د وړتيا تګالرې"  

(. سټي د وړتيا  Al Saif, 2008: 75مفکوره، د برشي درناوي رسه په اړيکه کې د عمل کېدو لپاره مناسبه ده ) 
(  in Stein, 2007  :۹8-۱06لخوا وړانديز شوې ده )   Nussbaumد  تګالره هغه شان عمل کړې، کوم ډول چې  

د دې وګړو وقار ته په داسې   چې  دا تګالره هڅه کوي  ه ودې ورکولو لپار  د  د معلولينو د برشي حقوقو او وقار ته 
(.  Stein & Stein, 2007: 1216په پراخه کچه د ټولنې په پرمختګ کې برخه واخل )   چې دوی توګه وده ورکړي،  

Nussbaum   د وړتيا تګالره په لسو "مرکزي وړتياوو" نقاطو کې ترشيح کړې ده چې هغه په برشي وقار عمل
کيږي، او هغه؛ ژوند، جسامين روغتيا، جسامين سالمتيا، حواس، تصور او فکر، جذبات، عمل داليل، د نسب  

-Nussbaum  ,2000  :78ودل دي ) ټاکنه، نور ډولونه، لوبه، او باالخره د يو چا په سياس چاپييال واک درل 
80  .) 

چې د "يو ځای شويو وړتياوو"    ، دي   ې دا وړتياوې د يو شخص د داخل او بهرنيو عواملو له کبله يو له بل رسه تړل 
د اورېدو يا د ليد علوليت  (. د بېلګې په ډول، معلول شخص به  Nussbaum, 2000: 84-85په توګه پېژندل کيږی ) 
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ايل له کبله زدکړه پر مخ نه ش وړالی، چې علت به يې د ټولنې منفي جوړښت وي،  ، خو د مالتړ د کمو ولري 
وړاندې ناسم چلند. په داسې حاالتو    ر ترانسپورت نه الرسسی، يا د ټولنې لخوا د معلوليت پ يا لکه ښوونځي ته  

 ,Stein)  ي ل کيږ اړتياوو مالتړ نه پوره کوي، چې همدې ته "يو ځای شوي وړتياوې" وي د کې، دولت د معلولينو  

2007: 100 .) 
 خپلواکي 

خپلواکۍ پورې هم تړلې ده. د خپلواکۍ تعريف داسې کوالی    په د وړتيا تر څنګ د درناوي مفکوره د يو شخص  
شو چې "هر شخص په خپل ځان د واک اختيار لري، چې هغه د هغه په سياس يا ټولنيزه دنده کې نه دی  

کې شته، بلکې ډېر ساده حقيقت دی، چې يوازې هغه کوالی ش خپل  کيښودل شوی، نه په کوم قانون يا رواج  
(. د فردي خپلواکۍ مفکوره د برشي حقوقو په لړ  Al Saif, 2008: 84کارونه پيل کړي، او خپل ژوند اداره کړي" ) 

کې له لوړ ارزښت څخه برخمن څه دي، او همدا د فرد او دولت تر منځ داسې څه پاتې دي چې "معامله پرې نه 
 (. Mutua, 2016: 3 کېدای" ) ش 
د  CRPD  ۱6د   معلولينو  د  بايد  ترشيح کوي، چې  اړخونو مسئوليت  اړوندو  او  دولت  د  ډول  لنډ  په  ماده  مه 

جسامين، پوهاوي، او رواين روغتيا، اوسېدنې، او په ټولنه کې د بيا جذبيدو لپاره الزم تدابي ونييس، تر څو  
معلوليت پورې    په لواکۍ" پر اساس له ځورولو څخه خوندي ش. خو  هغوی د "ذايت درناوي، وقار او شخيص خپ 

فرد په وړتيا پورې  واحد  اړوند د خپلواکۍ مفکوره يوازې يوه ستونزه لري، او هغه دا چې نه ش کېدای د يو  
منحرصه ش، تر څو همدا يو شخص له نورو څخه په خپلواکۍ رسه عمل وکړي يا په معقول ډول عمل وکړي  

 (Basser in Rioux et al, 2001: 26 .) 
د معلولينو د وقار ساتل دوه غوښتنې لري، چې لومړی د دوی اساس اړتياوې پوره کول دي، او دا د قانون يا  

(. د معلولينو دا اساس اړتياوې د مدين  Basser in Rioux et al, 2001: 18تګالرو له الرې عمل کېدای ش ) 
ش، تر څو ډاډ ورکړل ش چې له دوی رسه به د ساملو خلکو په څېر بې  يا سياس حقوقو له الرې پوره کېدای  

له کومو محدوديتونو څخه چلند کيږي. دا اړتياوې دوی ته د دوی د ذايت ارزښت په پياوړي کولو، او د دوی  
 استعداد ته پرمختيا ورکولو رسه عمل کېدای ش تر څو په ټولنه کې برخه واخل. 

ورکول دي چې د دوی پر ژوند مثبت اغيز کوي،    ګډون ه په حقوقي او اداري چارو کې  ه غوښتنه معلولينو ت مي دو 
ورکوي. د دې لپاره چې د معلوليت لرونکو خلکو وړتياوې راڅرګندې    هويت د واکدارانو او خلکو لخوا  دوی ته  او  

 ش، دوی ته بايد مساوي خونديتوب، او فرصت ورکړل ش. 
 ( Equality and Justiceمساوات او عدالت ) 

مساوات په انګلييس لغت کې "په حقوقو، حيثيت، امتيازاتو او داسې نورو کې د برابرۍ حقيقت ته ويل کيږي"،   
، او د فرانسې  ۱776په تاريخي لحاظ د برابرۍ نظريه په بيال بيلو اعالميو کې لکه د امريکا د خپلواکۍ  اعالميه  

نا  ع نا چې ټول خلک يو شان زېږېديل دي. دا م ع ت دا م کې چې راغل، مساوا  ۱78۹د انسان حقوقو اعالميه 
چې ټول انسانان بې له دې چې د هغوی حيثيت په نظر کې ونيول ش، په مساوي توګه له قانوين خونديتابه  
څخه برخمن دي. ځينو نورو پوهانو لکه توماس هوبس، جان لوک، او جي روسو د مساوات نظريه په سياس  
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کړي، او له چارواکو رسه   د رته چې هر څوک کوالی ش خپل نظر څرګن ې تړلې ده، چ ازادۍ او خپلواکۍ پورې 
 (. Ansari & Oseni, 2012مخالفت وښيي ) 

 ( ( مساوات په څلورو برخو ويشلی دی، چې هغه په هوساينه کې  Dworkin, 1981مشهور حقوقي فيلسوف 
او سياس  مساوات  ازادۍ کې  په  مساوات،  کې  په رسچينو  رواين    مساوات،  يا  فيزيکي  د  نوموړي  مساوات، 

تر څو د   اړتيا لري،  ته  نورو په نسبت زياتو رسچينو  بېلګه وړاندې کړې، چې دوی د  لرونکو کسانو  معلولیت 
 هوساينې مساوات ته الرسسی پیدا کړي. 

 مساوات او غري توپريي چلند 
توپيي چل  او غي  مساوات  تر څنګ  د عدالت  کې  منشور  په  ملتونو  ملګرو  شو د  پېژندل  يو ځای    ي د   ي ند 

 (Rehman, n.d.: 402  د ملګرو ملتونو په ډيرو تړونونو کې د مساوات او .) ذکر    ډولونه   د نشتوايل   توپيي چلند   د
شوي، له کومو څخه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لږکيو ډلې ځوريږي. همدا تګالره د ملګرو ملتونو په  

CRPD    کې د دې تګالرې حاميت څرګند شوی، چې وايي "په خپل منځ کې  کې ترشيح شوې ده، او په رسيزه
او يو له بل رسه اړيکه ساتل....معلولينو ته د     interdependenceد ټولو برشي حقوقو نړيوال توب، نابېلوالی،  

، له توپيي چلند پرته ژوند وکړي". په همدې اساس، له دې  دې ضامنت ورکولو اړتيا تر څو هغوی وکوالی ش 
 ار نه ش کېدای چې د مساوات او غي توپیري چلند تر منځ چې معلولین وررسه مخ دي، مهمه اړيکه شته. انک 

م  ي په دې توګه له معلولیت رسه اړوند مساوات په درې ډولونو ويشل کېدای ش، چې يو يې رسمي يا قانوين، دو 
 ,Rioux & Riddleايلو مساوات ) حقيقي مساوات چې د فرصت ورکولو مساوات هم پکې شامل دی، او درېيم د پ 

موافقه کوي، نو دا درې    « (. که چېرې ټولې خواوې د معلولينو تر منځ د "توپي اختالف پر تشخيص 37 :2011
، چې د  ده   دا   ا (.  د رسمي يا قانوين مساوات معن Rioux & Riddle, 2011: 341ډولونه بايد ثابت پاتې ش ) 

نا چې بايد معلولينو ته د غي  ع رسه يو شان چلند وش، حقيقي مساوات دا م قانون له مخې بايد له ټولو انسانانو  
معلولو انسانانو په څېر فرصتونه په الس ورکړل ش، تر څو هغوی پرمختګ وکړي، او په ټولنه کې ځان ثابت  

دوی   معلولينو رسه تفاهم کول، او په ټولنه کې د هغوی ښکېلول دي، تر څو  له کړي. د پايلو د مساوات مطلب 
وکوالی ش د ټولنې له ساملو غړيو رسه بې د کوم خنډ له شتون څخه معامالت تر رسه کړي، او له دې الرې  

 خپل اساس حقوق تر السه کړي. 
 ګډون 
دا ډول تعريفوالی شو چې "ټولو خلکو ته د انساين کورنۍ د بشپړ غړيتوب درلودلو حق ورکول شوی دی"    ګډون 

 (Jones in Rioux et al., 2011: 57  .) هر انسان ته حق ورکوي، بې له دې چې د هغه سامليت او معلوليت    ګډون
په نظر کې ونيول ش، له مختلفو تجربو او مهارتونو څخه ګټه پورته کړي، چې همدا تجربې او مهارتونه ممکن  

سئوليتونه  اصل دا مطلب افاده کوي، چې د ټولنې هر وګړی حق لري ټول يو شان م   ګډون د    نورو ته ګټه ورسوي. 
همدا اصل بيا د ټولنې له هرې برخې رسه د   ګدون او حقوق ولري، او په بشپړ ډول په ټولنه کې برخه ولري. د  

دۍ د درک، او په ټولنه کې د دوه اړخيزو اړيکو او ژمنتياوو له  ا اقتصادي، او اساس ټولنيز مالتړ په واسطه د از 
 (. Quinn & Degener, 2002: 19الرې تړلی دی ) 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 
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م يې د ژوند هرې برخې ته د الرسس  ي درې بنسټونه لري، چې لومړی يې غي توپيي چلند، دو   ګډون معلولينو  د  
(.  Jones in Rioux et al., 2011: 58تضمي، او درېيم پر معلولينو د معلوليت د اغيزو کمول، يا محدودل دي ) 

وازې په دې موضوع چې دوی اغيزمن نه ش،  دا درې بنسټونه او اصول په خپلو کې يو له بل رسه تړيل دي، نه ي 
اقتصاد    په سياست پورې اړوند وي، که د کلتور پورې يا    په لو اړوندو موضوعاتو کې که هغه  ې الب ې بلکې همدا راز په ب 

 پورې. 
د بېلګې په ډول په سياس پروسو کې د معلولينو د شموليت موضوع ته د برشي حقوقو په بيال بيلو نړيوالو  

کې ځا  ورکړل شوی دی،  مسودو  په  2۹په    CRPDی  لرونکي خلک  معلوليت  ورکړی چې  ډاډ  کې  ماده  مه 
او په بې توپيه توګه د ګډون حق لري، په دې توګه چې دوی ته د    ناک يکو پروسو کې مساوي، اغېز ټ ميوکرا ډ 

 Waterstoneبرابريږي ) ټاکنو په پروسه کې د ګډون اسانتيا برابره ش، لکه څه ډول چې نورو رايه ورکوونکو ته  

in Rioux et al., 2011: 376 .) 
 له تاوتريخوايل خونديتوب 

خونديتوب تګالره د شموليت د اصل لپاره هم له اهميت څخه برخمنه ده. معلولي د  د  له تاوتريخوايل څخه  
سپکاوي په  فيزيکي، رواين، ملکيتي، او له نظر څخه د غورځولو په څېر سپکاوي لپاره اسانه هدف دی، چې دا  

(. د ټولنيز جوړښت له کبله معلولي  Jimenez in Rioux et al., 2011: 402پټه يا په عامه توګه تر رسه کيږي ) 
تاوتريخوايل رسه مخ کيږي، او دوی له مسلسل تاوتريخوايل او تبعيض څخه ځوريږي. په دوديز ډول معلولي    له 

ي، او يوه کمزورې ډله بلل کيږي، په دې توګه د نورو  "بدمرغه" وي، همدا المل دی چې دوی په نورو متکي و 
لخوا اداره کيږي. دوی د مرستندويه پيسو ټولولو اهدافو لپاره کارول کيږي، خندا ورپورې کيږي، په ښوونځيو او  

و  . همدا تجربې په ځينو ادبياتو، فلمونو، ټولنيزو رسنيو، او د ځينو هيوادونو په ادار ي روغتونونو کې جال ساتل کيږ 
. همدا چاره له قوانينو، سياس، او مذهبي ادارو  رسه د سهولت موجب ګرځي، چې په يايله  ي کې ليدل کيږ 

(. په همدې اساس د مکسيکو  Jimenez in Rioux et al., 2011: 404کې دا ډله "معلولي" څنډې ته کيږي ) 
ړانديز ته الره پيدا کړه، او دا وړتيا لري  د رامنځته کولو و   CRPDد عدم تبعيض ميثاق، د    رسه معلوينو    له په ابتکار  

چې په نړيواله کچه هغو اندېښنو ته ځواب ووايي، د تاوتريخوايل له کومو مسائلو رسه چې معلولي مخ دي  
 (Jimenez in Rioux et al., 2011: 411, 417 .) 

 اسالم او برشي حقوق 
(.  Awan, 2017و په انصاف رسه چلند وکړي ) اسالم له مسلامنانو غوښتنه کوي، چې بايد معتدل اخالق ولري، ا 

نا يې په دې ډول ده "ای مؤمنانو! د الله لپاره پر رښتينولۍ والړ  ع قرأن عظيم الشان کې الله تعالی فرمايي چې م 
او د عدل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني دې تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت څخه واوړئ. عدالت  

رئ رسه نژدې اړيکه لري. د الله له وېرې رسه کار کوئ، هر څه چې تاسې کوئ الله پرې  وکړئ. دا له پرهېزګا 
 (. 8- پوره خرب دی" )سورة املائدة 

د فضيلت په توګه لري، همدا د اسالم لخوا    اسالم يو شمېر حقوق پېژين، هغه حقوق چې انسانان يې د برش 
لخوا د فهرست شويو ډيرو حقوقو رسه توپي نه لري.    UDHRمعريف شوي حقوق د اوسني مودرن نقطه نظره د  
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د بېلګې په ډول، په اسالم کې د مسلامن او غي مسلامن لپاره د ژوند اساس حقوق يو شان دي. په ورته توګه  
هر شخص، بې له دې چې د هغه دين ته وکتل ش، بايد له فيزيکي زيان رسېدو څخه خوندي وي، مګر په هغه  

 رې دوی يو جرم وکړي، چې د رشيعت له الرې د سزا وړ وي. صورت کې نه، که چې 
د عدالت، مساوات، خونديتابه، امنيت، او برشي وقار حقوق له هغو څخه دي چې په اسالم کې حتمي او واجب  
دي. همدا حقوق تر څنګ همکار او مالتړي حقوق لري، لکه ټولنيز وحدت، د زده کړې او شخيص شتمنۍ  

لخوا    UDHRمۍ څخه ازادي. دا به ستونزمنه نه وي چې ووينو، ډيری هغه حقوق چې د  درلودلو حق، او له غال 
دي   شوي  ورکړل  وړاندې  پېړۍ  څوارلس  ته  انسان  لخوا  اسالم  د  چې  دي  حقوق  هغه  شوی،  تضمي  يې 

 (Hayatli, 2012: 3 .) 
ک چې په اسانۍ هدف  هغو خلکو ساتنه وکړي، او وررسه مرسته وکړي، څو   د اسالم مسلامنانو ته الرښوونه کوي،  

ګرځي، او دوی ته د پاملرنې، او مالتړ لپاره ځانګړی میکانيزم وړاندې کوي. اسالمي رشيعت د هر شخص لپاره  
د هغه په خپل حيثيت کې لکه مېرمن/مېړه، والدين، ماشوم، خپلوان، ګاونډی، ملګری، او حتی د دښمن لپاره  

حقوقو، او دوه اړخيزو مسئوليتونو بېلګه، د شخيص او ټولنيزې  ځانګړي حقوق ټاکل. په اسالم کې د ټاکل شويو   
 (. Hayatli, 2012: 3اصالح لپاره تر ټولو ښه وړتيا لري ) 

 او اسالمي هيوادونه  کنوانسيون د معلولينو د حقوقو  
مه نېټه د السليک  ۱3يسمرب مياشتې په ډ زېږديز کال د  2006د  کنوانسيون د حقوقو  وګړو د معلوليت لرونکو 

زېږديز کال په اکتوبر    20۱3اره پرانيستل شوی و، چې د اسالمي هيوادونو لخوا تصويب هم پکې شامل و. د  لپ 
صويب او السليک کړ، په دوی کې الجزاير، مرص، ايران، لبنان، سوريه، او    CRPDکې ځينو اسالمي هيوادونو  
، چې د تړون  ؤ ه هغو هيوادونو څخه . په دې اسالمي هيوادونو کې ايران او مرص ل ؤ متحده عريب امارات شامل 

په اړه يې تحفظات درلودل. د اسالمي رشيعت او د برشي حقوقو قرارداد د چوکات د ډيرو هغو موضوعاتو په اړه 
 (. Kinker, 2014شو ) و چې په ټکر کې وې، د مذاکراتو له الرې بحث  

حقوقو د تفسي او عمل کولو  او مذهبي نصوصو څخه استنباط شوی دی، د برشي    ې اسالمي قانون چې له وح 
په خوځښت راويل،    CRPDمحرکه ځواک ګرځېدلو وړتيا لري. اسالمي قانون داسې ډيری اصول لري، کوم چې  

رسه تطابق په   CRPDلکه غي توپيي چلند، د ژوند حق، د بې وزلو مرسته کول، او کمزورو ته ځواک بښل. له 
دی، چې له اسالمي هيوادونو څخه غوښتنه کوي، تر څو له معلولينو  پراخه کچه د غي توپيي چلند پر مادو والړ  

(. په داسې حال کې چې  Kinker, 2014رسه هغه شان چلند وکړي، کوم چلند چې له ساملو خلکو رسه کوي ) 
ته مراجعه کوي،    ډيری اسالمي ملتونه د سياس مسائلو او اسالمي قانون په اړه د پوښتنې لپاره مذهبي مرشانو 

او دې ته به کتل کيږي،    عمل کېدل به هم له مذهبي نظرياتو څخه اغېزمن وي   CRPDپه همدې اساس د  
 (. Kinker, 2014چې په اسالمي هيوادونو کې به د دې قرارداد مسئوليت تر کومه حده له رشيعت رسه برابر وي ) 

 د معلوليت لرونکو خلکو په اړه اسالمي تګالره  
اخالقي لحاظ معلوليت ته په بې پرې ډول ګوري، نه يې د خوښۍ عالمت بويل، نه د نفرت سبب. په   اسالم په 

توګه منل شوی دی. په ساده ډول   برخې په  نه جال کېدونکې  يوې  څرګند ډول معلوليت د برشي حالت د 
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(. هر  Musa, 2017معلوليت د ژوند يو حقيقت دی، چې د ټولنې لخوا بايد وررسه په مناسب ډول چلند وش ) 
يو شان زېږېديل، په همدې   ټول  څه چې په نړۍ کې واقع کيږي، هغه د الله تعالی په خوښه تر رسه کيږي، او 

الفاظو الله تعالی په قرأن کريم کې فرمايل "موږ انسان له يوې ګډې شوې نطفې څخه پيدا کړی، تر څو چې  
 (. 2اية - هغه و ازمايو".)سورة االنسان 

وليت ته د الهي قهر په نظر نه ګوري، بلکې هغه يو لوی ازميښت دی. په همدې اساس ټولنه  اسالمي رشيعت معل 
بايد معلوليت د الهي امر په توګه درک کړي، هغه الله تعالی چې د خلکو عقيده ازمايي، تر څو دا معلومه کړي،  

 ( نه  او څوک  تقدير په شکر او صرب رسه زغملی ش،  الهي    (. Turmusani, 2003: 52څوک خپل  خو همدا 
ازميښت خپله د معلوليت څخه نورو ته رسېږي، ځکه چې معلوليت په ګرده ټولنه اغېز کوي. په همدې معنی د  

"موږ   چې  قرأن کريم ايت رشيف کې راځي "ايا خلکو دا ګڼلې ده چې يوازې به په همدومره ويلو پرېښودل ش 
چې موږ هغه ټول خلک ازمايل دي، چې له دوی   اميان راوړ" او هغوی به ونه ازمويل ش؟ په داسې حال کې 

ن څوک" )سورة  ج څخه مخکې تېر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې ريښتيني څوک دي، او درواغ 
 (. 3- 2- اية - العنکبوت 

حتی ممکنه ده چې د معلوليت او ناروغۍ له کبله د انسان ګوناهونه هم کم ش، چې د حرضت محمد صلی  
راغل دي: "هر څوک چې په کومه ناروغۍ مړ ش، هغه شهيد    ا معن   ې حديث رشيف کې په د   الله عليه وسلم په 

 (. Rispler-Chaim, 2007: 7دی" ) 
حرضت محمد صلی الله عليه وسلم په يو بل حديث رشيف کې فرمايل دي "يو مسلامن ته هيڅ ستونزه، هيڅ  

حتی که يو اغزی يې په بدن کې ننوځي،    ناروغي، هيڅ غم، هيڅ خواشيني، هيڅ زخم، هيڅ مصيبت نه رسيږي، 
 کم کړي" )البخاري(.   هونه الله تعالی به يې په مقابل کې ګنا 

په لنډو ټکو ويالی شو چې اسالم مسلامنانو ته الرښوونه کوي چې تعصب او انګېرنې پرېږدي، او دا قبول کړي  
شخص د نورو په نسبت له زیاتو    چې معلوليت په خپل ځان کې يو خنډ يا زيان نه دی، له شک پرته چې معلول 

ستونزو رسه مخ وي، او له همدې امله بايد زياته هڅه وش چې معلول ته اسانتياوې برابرې کړای ش، نه يوازې  
دا چې د دوی فيزيکي هوساينې ته پاملرنه وش، بلکې د دوی رواين، او جذبايت حالت د پاملرنې لپاره هم  

 مناسب اقدامات تر رسه ش. 
په اساس معيارونو کې اساس اړتياوې لکه خوراک، پوښاک، رسپناه، او روغتيايي پاملرنه شامل دي، هر  د ژوند  

څوک چې د دې اقتصادي اړتياوو څخه محروميږي، مرستې ته رضورت لري، تر څو خپلې اړتياوې پوره کړي، دا  
(. د  Awan, 2017ني ورکړي ) د هر مسلامن دنده ده چې له ټولنې څخه د بې وزلۍ لرې کولو لپاره خپله شتم 

اسالمي رشيعت تر مخې معلولي هم ځانګړي حقوق لري، چې بايد ټولنه يې ورته پوره کړي، په يو حديث رشيف  
نه سايت، چرته چې يو وږی انسان د دوی په   راغل چې "الله تعالی به د هغې سيمې خلک و  ا کې په دی معن 

 (. Rispler-Chaim, 2007: 126منځ کې اللهانده ګرځي" ) 
لو اقداماتو په  ې ب ېال وړاندې ځانګړې دندې لري، د اسالم خلفاوو هم د ب   ر چې حکومت د معلولينو پ   ا په دی معن 

تررسه کولو رسه خپل مسئوليتونه اداء کړي دي. عمر ابن عبدالعزيز رضی الله تعالی عنه له خپلو واليانو څخه  
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او مزمنو ناروغانو نومونه واستوي، د کوم علت په واسطه چې    په سرتګو او په پښو معلولو وغوښتل چې ده ته د ټولو  
د  دوی نه ش کوالی ملونځ ادا کړي. واليانو دا نومونه واستول، او بيا عمر ابن عبدالعزيز الرښوونه وکړه چې هر  

خادم   ته بايد يو الرښود ورکړل ش، تر څو د هغه پالنه وکړي، او هر دوه مزمن ناروغان يو  ليد معلوليت لرونکي 
(. د اموي خالفت واکمن وليد ابن عبدامللک هم  20۱2د هغوی خدمت او پاملرنه وکړي )الجوزي،  چې  ولري،  

همدا تګالره غوره کړې وه. هغه د ځانګړو اړتياوو درلودونکو خلکو د پاملرنې لپاره ادارې او مرکزونه رامنځته کړي  
د داسې خلکو د پالنې لپاره يو مرکز رامنځته شو،    ړي په فرمان و زېږديز( کال کې د نوم 702هجري، )  88، په ؤ 

معاشات ورکول کېدل. هغه همدا راز معلولينو ته وظايف    ي په دې مرکزونو کې ډاکټرانو او خادمانو ته ځانګړ 
ورکول، او هغوی ته به يې ويل "سوال مه کوئ". په دې توګه هغه وکوالی شول، دوی په ځان متکي کړي، تر څو  

 ,Yaqutغه په دې توګه د ړندو، شلو او معلولينو لپاره خادمان وټاکل چې د دوی پالنه وکړي ) سوال ونه کړي. ه 

2007 .) 
 د رشيعت تر مخې د معلولينو درملنه 

اسالمي رشيعت د معلولينو ټول حقوق ساتل دي. له معلولينو رسه د حرضت محمد صلی الله عليه وسلم کړنه  
ې چې رسول الله به ابن ام مکتوب ته "څوک چې په سرتګو ړوند و" درناوی  زموږ لپاره يوه ښه بېلګه ده. رسه له د 

کاوه، ډېر ځله يې په خپل نيشتوايل کې د مدينې منورې د حاکم په توګه ټاکلی دی. د ابن ام مکتوب ړوندوايل  
 (. Yaqut, 2007د مسئوليتونو په مخ وړلو کې د هغه د وړتيا په وړاندې خنډ نه شو ) 

ې باور دي، چې معلولي کوالی ش د نورو په څېر خپل سياس حقوق هم په عمل کې  ځينې علامء په د 
راوړي. دوی همدا راز کوالی ش د ټولنې په بيال بيلو برخو کې برخه واخل، ځينې علامء بيا وړانديزکوي چې  

 کې د رايې ورکولو حق لري.   ا کې هم برخه اخستالی ش، او په شور   ا دوی په شور 
، د ټولنې پراخه اړتياوو پورې تړلې  ۍ ازادۍ )حرية الرأی( اجازه ورکوي، خو د نظر او رايې دا ازاد اسالم د رايې  

ايت رشيف دی چې فرمايي "ای مؤمنانو! هغو معبودانو ته ښکنځل مه کوئ   ا ده، په قرأن کريم کې په دې معن 
ناحقه د ناپوهۍ له امله الله  چې دا خلک يې له الله پرته عبادت کوي. چېرې داسې ونه ش چې دوی هم په 

ته ښکنځل وکړي. موږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښايسته کړي دي. بيا د هغوی د  
هامغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي، نو په هغه وخت کې به الله ورته څرګند  کړي، چې هغوی څه کړي  

 (. ۱08- دي" )سورة االنعام، اية 
، په يو ايت  ي نظم د رايې پر اظهار لومړيتوب لري، د قرأن کريم په ځينو ايتونو کې واضح د  يز ټولن دا نظريه چې 

کې په دی معنی راغل چې: "دوی چې کله کوم د ډاډ يا وېرې خرب اوري، هغه خپروي، په داسې حال کې چې  
،  ي ډول خلک وپوهيږ که دوی هغه خرب پيغمرب او د خپلې ډلې مسئولو کسانو ته ورسوي، نو پر هغه به داسې  

چې د دوی په منځ کې د دې خربې صالحيت لري چې له هغې څخه سمه نتيجه واخستل ش، که پر تاسې  
د الله تعالی مهرباين او رحمت نه وای، ستاسې نيمګړتياوې داسې وې چې له څو تنو پرته به نور ټول په شيطان  

 (. 83پسې خوېدلې واست" )سوة النساء، اية/ 
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 کې مناسب مزد ورکول اړين دي   د کار په مقابل 
رسول الله په دې معنی حديث کې فرمايي، "الله تعالی فرمايل دي، زه به د قيامت په ورځ د درې ډوله خلکو  

م هغه څوک چې يو  ي خصم يم، لومړی هغه چې زما په نوم تړون او موافقه کوي، خو بيا غولوونکی ثابت ش، دو 
مت خوري، او درېيم هغه څوک چې يو مزدور استخدام کړی، له هغه پوره کار  ازاد انسان وپلوري، او بيا د هغه قي 

 (. 3:36:470اخل، خو هغه ته مزدوري نه ورکوي" )البخاري،  
په قرأن کريم کې هم په واضح ډول راغل، الله تعالی په دې معنی فرمايي "د نارينه و برخه ده هغوی له کړنو  

 (. 32- نو او هغه څه چې ګټل يې دي، سمه ده" )سورة النساء، اية رسه سمه، او د ښځو برخه د هغوی له کړ 
هر انسان د ملکيت حق لري، بې له دې چې هغه معلول دی که نه. که يو څوک معلوليت ولري، خو د يو هدف  
تر السه کولو لپاره تر ټولو وړ کس وي؛ نو هغه ته بايد دا هدف وسپارل ش. په اسالمي تاريخ کې د دې لپاره  

په پايله کې    - سړی، چې په ليوال شاګرد يې شهرت موندلی و   نابينا يو    - بېلګې شته. عبدالله ابن ام مکتوم   ې ر ې ډ 
د مدينې منورې د وايل، د ملانځه د امام، او د پوځي چمتوايل د قوماندان په توګه ټاکل کيږي، او د دې کارونو  

(. بل مثال يې عطاء  Hamid, 1995)   ه شوی و لپاره خپله د پيغمرب حرضت محمد صلی الله عليه وسلم لخوا غور 
ابن ايب رباح دی، چې د فلج له کبله شل شوټ و، خو په مکه معظمه کې لوی مفتي ټاکل شوی و، او دا دنده  

 (. Al Qaradawi, 2003ورته د خليفه عبدامللک ابن مروان لخوا ورکړل شوې وه ) 
ه مسئوليتونه الزم دي، چې په نورو مسلامنانو الزم  له دې کبله چې په اسالمي رشيعت کې په معلولينو ټول هغ 

 alدي، )د وړتيا په اندازه(، تر يو بريده دوی ته بايد د دوی مسئوليتونه او اسالمي قانون ورزده کړای ش ) 

Munajjid, n.d  د االزهر شيخ ډاکټر محمد سيد طنطاوي يوه فتوا صادره کړې، په کومه کې چې هغه د اشارو .)
هم د جمعې ورځې د خطبې په مطلب وپوهيږي   د اوريدو معلوليت لرونکي  ي مالتړ کړی، تر څو د ژبې د تفس 

 (Rispler-Chaim, 2007: 47  غږ داسې  لپاره  زدکړې  د  کې،  حقيقت  په  کول (.  ده    پرورته  غوښتنه  اسالم  د 
 (Dindang, n.d .) 

 پايله 
اعرتاف کوي، په همدې ترتيب اسالم  حقوقو   ر لکه چې مخکې ترشيح شول، لويديز د معلوليت لرونکو خلکو پ 

هم د معلولينو د حقوقو ساتنه او مالتړ کوي. خو په هر حال، ډېرو خواوو د نړيوال برشي قانون په برخه کې د  
اسالمي نړۍ مرسته نه ده لېدلې. حتی ځينې يې په اسالمي نړۍ کې د نړيوالو برشي حقوقو په اړوند نيوکه  

اتو ته د انفرادي خپلواکۍ له الرې وده نه ورکول کيږي، دوی همدا راز د  کوونکي دي، چرته چې مذهبي نظري 
برشي حقوقو په اړوند د هغو اسالمي علاموو پر مشارکت اعرتاض کوي، چې د لويديزو او اسالمي ارزښتونو د  

 (. Farrar, 2005: 289-291"همغږي" کولو وړاندیز يې کړی ) 
لومړيو وختونو کې، اسالمي هيوادونو د نړيوالو معيارونو رسه سم، نړيوالو برشي  د ملګرو ملتونو د رامنځته کولو په  

 ,Waltz)   ؤ حقوقو ته د ودې ورکولو په برخه کې مهم رول اداء کړی، رسه له دې چې دوی له ګڼو ننګونو رسه مخ  

ينګار کړی، چې  (. والټز د نړيوال برشي حقوقو په برخه کې د اسالمي هيوادونو پر برخه اخستلو ټ 799 :2004
"د برشي حقوقو ډيری ډلې چې په منځني ختيځ او اسالمي نړۍ کې فعاليت کوي، د عدالت، استازولۍ،    وايي: 
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او برشي حقوقو د مجموعې په اړوند د خپلو ادعاوو د تاييد لپاره، په نړيوالو معيارونو پورې تړيل دي، خو داسې  
ه مذاکراتو کې د خپلو هيوادونو له پانګونې څخه بې خربه  برېښي چې دا ټولې ډلې، د دې معيارونو د ايجاد پ 

دي. د مذاکراتو په پروسه کې د اسالمي هيوادونو تاريخ يا له منځه تللی، او يا تېر ايستل شوي دي، او هيله ده  
ايجاد  برشي حقوقو د معيارونو په    و د نړيوال   بېرته تر السه کولو کې مرسته وکړي...   په چې دا لېکنه به د دې تاريخ  

 کې د اسالمي هيوادونو په رول کې نه بايد مبالغه وش، او نه ډېر ټيټ وګڼل ش". 
، کوم چې په نړيواله کچه  و په همدې اساس مهمه ده چې د برشي حقوقو له نظره، له اسالمي نړۍ غافل نه شو 

څخه برخمن  بحث پنځوي. همدا بحث پر معلولينو د برشي حقوقو د عمل کېدو په مخ کې له خورا اهميت  
، وښوده چې د اسالمي نړۍ او لويديز تر منځ فاصله له منځه  CRPDدی. د بېلګې په ډول د ملګرو ملتونو   

يوس. د اسالم او معلولينو د برشي حقوقو د نظرياتو تر منځ د همغږۍ د ډاډ د حصول لپاره په اسالمي هيوادونو  
 (. Kinker, 2014 :65)   ي عمل کول خورا مهم د د دې حقوقو  کې  

.  ي وړاندې د برشي حقوقو په تګالره کې د درناوي، مساوات، او شموليت بنسټونه اساس او مهم د   ر د معلويت پ 
وړاندې په اسالمي تګالره کې شته. دا د فهم وړ ده، چې د معلولينو    ر همدا بنسټونه په عمومي کچه د معلولينو پ 

رسه موافق او موازي اصول او نظريات لري. دا د معلوليت    وړاندې د برشي حقوقو تګالره، او اسالمي نظريه   ر پ 
لرونکو خلکو لپاره ګټوره ده، څوک چې د ټولنې او ادارو لخوا د برشي حقوقو د پاميال په ګډون، له بيال بيلو  

 مسائلو او ننګونو رسه مخ دي. 
 

 : اخستنې 
 http://theislamicworkplace.com/disability-and-islam   . معلول او فيزيکي کمزوري مسلامنان 20۱3ابن الجوزي.   .۱

 : د کڼو او ګونګيانو الزمي مسئوليتونه. ۱37۹3املنجد، محمد، فتوا   .2
 http://infad.usim.edu.my. فتوا: د معلولينو پالنه.  2003يوسف القرضاوي.   .3
او تبعيض: د برتانيې، امريکا او سعودي عربستان د معلوينو قانون  . د معلوليت لرونکو خلکو حقوق  2008احمد السيف.   .4
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. برشي حقوق: انجيل او ليد. د عبدالغفور حامد په برشي حقوقو قانون:  20۱2انصاري، عبدالحسيب او اسيني، عمر ای.  .5

 سيلنګور: سويټ مکسويل اسيا. نړیوال، مالييزيا او اسالمي ليد کې.  
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  http://islambasics.com/view.php?bkID=138&chapter 

 . 283،345(،  4) ۱0ت. فلسفه او عامه چارې  . مساوات څه دی؟ دوهمه برخه: د رسچينو مساوا ۱۹8۱دورکي، رونالډ.  .۱2
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ر  ها در تأمین خدمات بازتوانی برای افراد دارای معلولیت د جایگاه دولت 
 پرتو کنوانسیون و اسناد حقوقی 

 منه اکرب ؤ م 

 چکیده 
های حقوقی افراد دارای معلولیت جامعه جهانی بعد از دهه هفتاد میالدی با اقدامات خود، زمینه توجه به جنبه 

  2006اند. در سال  های متعدد حقوق این افراد پرداخته د. اسناد مختلف حقوق برشی به جنبه کر را فراهم  
ملل  کرد؛   سازمان  تصویب  را  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  سند    درواقع متحد  تنها  کنوانسیون 

های مختلف حقوق این اشخاص پرداخته است.  شود. کنوانسیون به جنبه می  دانسته اختصاصی در این زمینه 
گشت مجدد افراد دارای معلولیت  بازتوانی است. غایت بازتوانی تالش برای باز  باره، ترین مفاهیم در این از مهم 

چنین زمینه استقالل و  د، هم شو گیری این افراد جلوگیری طلبی و گوشه تا از این طریق از انزوا  به جامعه است 
 د. کن آنان را مهیا    نداشنت    وابستگی 

حق بر صحت   .بخشی از حق بر صحت است   ، های پژوهش، حق دسرتسی به خدمات بازتوانی اساس یافته  بر 
وسیله،  تعهد به  مورد  ها در این شود و تعهد دولت می  دانسته مصادیق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از 

ها ملزم به تضمین  اساس کنوانسیون و قواعد حقوق برشی دولت  تدریجی و وابسته به منابع موجود است. بر 
برای این افراد بدون هیچ متام حقوق و آزادی  بنیادین برشی  ند. در افغانستان با توجه به  ا ض گونه تبعی های 

این امر مستلزم توجه هرچه   و  اند زیادی از افراد دارای معلولیت شده  شامر رشایط خاص سیاسی و اقتصادی، 
در    ها کردن جایگاه دولت احقاق حقوق این افراد است. پژوهش حارض به دنبال مشخص  بیشرت دولت در زمینه 

تأمین خدمات بازتوانی براساس کنوانسیون و اسناد حقوقی دیگر است. برای تحقق حقوق افراد دارای معلولیت  
و ارائه خدمات بازتوانی، دولت نیازمند تهیه برنامه مشخص راهربدی و منسجم با همکاری خود این افراد، توجه  

های غیردولتی و نهادهای مدنی  رکت سازمان به رهنمودهای کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و مشا 
 است. 
ها،  افراد دارای معلولیت، خدمات بازتوانی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تعهدات دولت   : واژگان کلید 

 . حقوق برش 
 

  

 

 
   ( کارشناس ارشد حقوق برشmomeneh.akbar@gmail.com ) 
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 مقدمه 

این   به امع معلولیت از جمله مفاهیمی است که از آغاز تاریخ برش وجود داشته و در هر برهه از تاریخ رویکرد جو 
تا از این طریق مانع    کردند این افراد را در بدو تولد نابود می   ، مفهوم متغیر بوده است. گاهی مانند جوامع بدوی 

شدن آنان شوند. گاه به دید ترحم به این اشخاص نگریسته شده و افراد دارای معلولیت به اشخاصی  رسبار 
یک از این  زه نه جامعه برشی و نه خود این اشخاص، هیچ اند. اما امرو شایسته ترحم و صدقه بگیر بدل شده 

به دنبال امتیازات خاص باشند، خواهان    که این پذیرند. افراد دارای معلولیت امروزه بیشرت از  ها را منی دیدگاه 
 ند. ا ایفای نقش و کسب مسئولیت در برابر سایر اعضای جامعه 

هان که به دالیل مختلف جسمی، ذهنی و اجتامعی  در رسارس ج   تن میلیون    650در حقیقت وجود بیش از    
که تعهد و تالش مشرتک جامعه برشی را برای فراهم آوردن   ند؛ یک موضوع مهم جهانی است ا دارای معلولیت 

افراد دارای    بیشرت کند.  زندگی توأم باحیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق برش برای آنان طلب می 
از خانه، خانواده و جامعه زندگی می معلولیت در فقر و جدا  آزادی یی  آنان شامل  های  کنند. حقوق اساسی 

طور مستمر نقض  اساسی، حق آموزش، بهداشت، مشارکت، دسرتسی به نظام عادالنه قضایی، مالکیت و... به 
نهادهای مر د. کودکان دارای معلولیت در خانواده شو می  به رس می   تبط ها و یا  ناپسندی  رند و ب در وضعیت 
   ( 254:   ۱38۱بینند. )مصفا،  های اضطراری و تعارضات مسلحانه آسیب بیشرتی می خصوص در وضعیت به 

  1افراد دارای معلولیت هر روز در جهان در حال افزایش است. بر اساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد  شامر 
ترین  ترین معضل برشیت و مهم گ فقر بزر  کنند. درصد این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می   80

شود.  می   دانسته خصوص در کشورهای در حال توسعه  عامل نقض حقوق برش و از جمله عوامل مهم معلولیت به 
صنعتی عواقب زیادی داشته   یافته افراد دارای معلولیت حتی در کشورهای توسعه  برای کاهش خدمات رفاهی 

افزایش   از کشورها شاهد  چنین  آنانیم. هم   فزاینده افراد دارای معلولیت و رنج و مشقت    شامر و در هر گروه 
ها چالش برای  افزایند. با افزایش آن طور مستمر به تعداد این افراد می ها« به ها از جمله »مین ها و آثار آن جنگ 

کثیری از آحاد انسانی یک معضل مشرتک  شامر شود. معلولیت تر می نان وسیع بهبود زندگی و رعایت حقوق آ 
 املللی است. گرو اقدامات هامهنگ ملی و بین   جامعه برشی است و حل آن در 

املللی از دهه هفتاد میالدی آغاز شد. سازمان ملل  توجه و حامیت از افراد دارای معلولیت در سطح وسیع بین 
ای از اسناد را در قالب کنوانسیون، قطعنامه، اعالمیه، قواعد استاندارد و برنامه  ه متحد در این خصوص مجموع 

حامیت از افراد دارای   درباره چنین افزایش آگاهی  که همه آنان در ترویج اصول و موازین و هم   د کر عمل تصویب  
سعه رشایط پزشکی ضعیف  دارند. از جمله عوامل ایجاد معلولیت در کشورهای در حال تو   سزا ه ب   ی معلولیت نقش 

های مسلحانه،  های اجتامعی، درگیری های عفونی، آفات طبیعی، آسیب در دوران بارداری و زمان تولد، بیامری 
ها و جراحات، نقص عضو و  های کوچک و.. هستند که سبب آسیب های زمینی، تکثیر سالح ها، مین خشونت 
ای به ایجاد نیازهای اجتامعی بین  سائلی در هر جامعه شوند. چنین م مدت می های طوالنی یا کوتاه افرسدگی 

 

1
. United Nations Development program. (UNDP). 
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موقع ها، بازگشت به جامعه است که خود نیازمند واکنش به ترین آن شود که از مهم مردمان آن جامعه منجر می 
حال توسعه بسیار است؛ به معنای آن    هایی در کشورهای در و علمی به آن است. هرچند بروز چنین چالش 

های  های یاد شده، مصون باشند. در نتیجه به دلیل امکان وقوع آسیب یافته از چالش توسعه نیست که کشورهای  
ای نیاز به چهارچوب علمی متناسبی برای واکنش دقیق  جسمی، روانی و اجتامعی به هر علت در هرجامعه 

جامعه اشاره دارد.  این امر به اهمیت بازتوانی افراد دارای معلولیت برای بازگشت مجدد به    و   علمی وجود دارد 
 ( 40:  ۱3۹7)رنجربیان، رسگران  

اند. کنوانسیون  ند که به آنان پیوسته ا ها مجری اسنادی با توجه به قواعد حقوق برشی و حقوق معاهدات دولت 
ها اسناد حقوقی دولت   دیگر و  کنوانسیون این  حقوق افراد دارای معلولیت از جمله این اسناد است. براساس  

احقاق حقوق برشی افراد داری معلولیت را همسان با سایر افراد جامعه به شکل برابر و بدون تبعیض    زمینه   د بای 
هدف    .ترین مفاهیم در این حوزه است ند. بازتوانی افراد دارای معلولیت از جمله مهم کن بر مبنای معلولیت فراهم  

شان برخوردار  ا بتوانند از سایر حقوق برشی از بازتوانی بازگشت مجدد افراد دارای معلولیت به جامعه است ت 
ها در تأمین خدمات بازتوانی برای افراد دارای معلولیت  ند. مسئله مورد نظر این تحقیق بررسی جایگاه دولت شو 

چنین نگاهی به عملکرد دولت افغانستان در ارائه خدمات بازتوانی  ؛ هم است در پرتو کنوانسیون و اسناد مربوطه  
 رای معلولیت در پرتو کنوانسیون و اسناد مرتبط خواهیم داشت.  برای افراد دا 

حقوق افراد دارای معلولیت، تاریخچه اسناد حامیتی از حقوق این اشخاص تحقیقات زیادی صورت    در زمینه 
و کسب   به جامعه  اشخاص  این  بازگشت مجدد  در خصوص  اساسی  مفاهیم  از  بازتوانی یکی  است.  گرفته 

... است که در تحقیقات متعددی از زوایای گوناگون مورد توجه محققان بوده است. در  مسئولیت اجتامعی و 
ناظر   و  مجری  مقنن،  مقام  در  بازتوانی  ارائه خدمات  در  دولت  جایگاه  بررسی  دنبال  به  ما  پژوهش حارض، 

اص برای  یم. وجه متایز پژوهش حارض نگاه منحرص به بازتوانی به عنوان مفهوم خ تبط کنوانسیون و اسناد مر 
 ای از این افراد یا دوره زمانی خاص است. های دارای معلولیت و نه مترکز بر گروه ویژه گروه 

توصیفی  روش  به  حارض  شیوه ـ پژوهش  به  و  پایگاه کتابخانه   تحلیلی  مقاالت،  کتب،  از  استفاده  با  های  ای، 
بین  تهی اینرتنتی، اسناد  افغانستان  بررسی قوانین  ه شده است. هدف اصلی پژوهش  املللی حقوق برشی و 

ها در تأمین خدمات بازتوانی برای افراد دارای معلولیت است. در این راستا در  دن جایگاه دولت کر مشخص  
پردازیم. در مبحث دوم حقوق افراد  مبحث نخست به بررسی مفاهیم اساسی در حوزه معلولیت و بازتوانی می 

ها در تأمین خدمات  کنیم. در مبحث سوم تعهد دولت خلی بررسی می املللی و دا دارای معلولیت را در اسناد بین 
 گیری کلی خواهیم پرداخت. های تحقیق و نتیجه دهیم. در پایان به بیان یافته بازتوانی توضیح می 

 مبحث نخست: بازتوانی، معنا، مفهوم و اَشکال آن 
لیت و بررسی معنا و مفهوم بازتوانی  در این قسمت به توضیح مفاهیم اساسی در حوزه حقوق افراد دارای معلو 

 پردازیم. می 
 گفتار اول: توضیح مفاهیم اساسی  

 یم:  کن می بررسی  مفاهیم اساسی ذیل را    ، شدن موضوع و ورود به مبحث پژوهش در ابتدا، برای روشن 
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که منجر به ایجاد محدودیت و جلوگیری    شود های ناشی از اختالل و ناتوانی گفته می به آسیب   : 1معلولیت   - الف 
د. این نقش براساس جنسیت، سن، عوامل اجتامعی و فرهنگی به  شو از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی می 

می  است.  شده  گذاشته  فرد  معلولیت عهده  دارای  فرد  گفت،  توانایی   2توان  از  بخشی  که  است  های  کسی 
 3داده و یا اصاًل به دست نیاورده است.   روانی خود را از دست   ای، ذهنی و فیزیکی، جسمی، اجتامعی، حرفه 

فكري، رواين يا حيس )پيشگيي    يعني اقدام به منظور پيشگيي از ايجاد لطامت جسمي،   پیشگیری:   - ب 
مي در عملكرد فرد، )پيشگيي  ی محدوديت يا معلوليت دا   سبب اوليه( يا به منظور پيشگيي از اينكه لطامت  

بهداشتي اوليه، مراقبت قبل و    تواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت د. پيشگيي مي ثانويه( شون 
تغذيه، مصون  از تولد، آموزش در  بيامري پس  برابر  بيامري سازي در  براي كنرتل  هاي  هاي مرسي، اقدامايت 

جمله اصالح    گوناگون، از   هاي هايي براي پيشگيي ازحوادث در محيط ريزي گي، مقررات اميني، برنامه همه 
هاي شغل و پيشگيي از معلوليت ناش از  ها و بيامري منظور پيشگيي از معلوليت هاي كار به رشايط محل 

   .4آلودگي محيط زيست يا مناقشات مسلحانه 

تا از طریق به    بخشی( فرایند کمک به فردی است که دچار آسیب یا بیامری شده است )توان   : 5بازتوانی   - پ 
های فعال وجود فرد دارای معلولیت، او را به زندگی عادی فردی و  کارگیری ابزارهای کمکی و یا سایر بخش 

 6د. کن گیری مؤثر او در جامعه فراهم  اجتامعی بازگرداند، و زمینه را برای مشارکت و سهم 
می جامعه از قبیل محیط فیزیکی و  عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سیستم عمو  انکشاف فراگیر:  - ت 

های آموزشی و شغلی، زندگی فرهنگی،  فرهنگی، مسکن و حمل و نقل، خدمات اجتامعی و بهداشتی، فرصت 
های نژادی، زبانی، دینی و یا اجتامعی، تسهیالت ورزشی و تفریحی  برای متامی اقشار جامعه، فارغ از ویژگی 

 7باشد.   پذیر دسرتس های برشی  تنوع 
 ار دوم: بازتوانی، معنا، مفهوم و َاشکال آن  گفت 

گرفته شده است که به معنی تناسب + مجدد است و در آن   (Re-habilis) از نظر لغوی، بازتوانی از واژه التین 
“re”   به اقدام  هرگونه  و  شده  استفاده  فرد  قبلی  توانایی  به  اشاره  مجدد » منظور  برای  یا    « تناسب  و  بیامر 

بخشی عبارت است از فرآیند  تر توان کند. به عبارت دقیق او را بیان می  های از دست رفته توانایی   « بازگرداندن » 
گیرد، و مقصود آن کسب دوباره  یامری صورت می سازی افراد مبتال به آسیب یا ب منظور توامنند تغییر فعال که به 

 

1. Handicap 

أم، به تشخيص كمیسيون  روانی یا تو قسمت اول »معلول: شخصی است كه بنابر ضايعه جسمی، حسی، ذهنی و    2قانون حقوق و امتیازات معلولین ماده  .  2
 های اجتامعی و اقتصادی گردد.« صحی، سالمت و كارآيی خود را طوری از دست بدهد که موجب كاهش توامنندی او در عرصه 

تاریخ مشاهده:  ۱3۹8 / ۱ / 2۹تاریخ نرش:  www.tavandarman.comپذیر از دسرتسمعلولیت چیست؟ وبسایت توان درمان . راشدی، محمدجواد، 3
23 / ۱0 / ۱3۹۹ 

4. The Standard Rules; on the equalization of opportunities for persons whit Disabilities, DPI/ New York, 1995. 

5. Rehabilitation 

6. https://www.medicinenet.com/rehabilitation/definition.htm ,seen at: 18, Jan,2021 

  /   ۱  /   22تاریخ نرش:    https://www.navidemehr.irپذیر از  دسرتس بخشی،  ای بر تعاریف توان سازمان بهزیستی، مقدمه   بخشی . معاونت امور توان 7
 ۱3۹۹  /   ۱0  /   26تاریخ مشاهده:    ۱3۹5

http://www.tavandarman.com/
https://www.medicinenet.com/rehabilitation/definition.htm
https://www.navidemehr.ir/
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بهینه  فروزنده،  سطح  )باقری،  است.  رفته  دست  از  کارکردهای  از  ارائه ۱5  : ۱3۹6ای  تعریف  طبق  شده  ( 
ها، حفظ شأن و منزلت فرد ناتوان و تعیین جایگاه  اصطالح عام بوده و به مفهوم بازگردانیدن توانایی  « بازتوانی » 

گونه که راشدی در مقاله خود بیان کرده از بازتوانی، با کلامت دیگری مانند  هامن   1. است قانونی و اجتامعی او  
ای از تدابیر و اقدامات پیگیر  اقع بازتوانی مجموعه و شود. در بخشی، نوتوانی، بازپروری و بازسازی نیز یاد می توان 

 ست. ای ا و هامهنگ شامل خدمات پزشکی، پیراپزشکی، اقتصادی، اجتامعی و حرفه 

پزشکی، بازتوانی اجتامعی و بازتوانی   یابی به خدمات بازتوانی شامل سه مرحله بازتوانی مراحل دست   - الف 
های مختلف معلولیت  پردازیم و برخی از خدمات بازتوانی را برای گروه که به رشح مخترص آنان می   است ای  حرفه 

 بیان خواهیم کرد. 
ای است متشکل از نیروهای توان پزشکی یعنی پزشکان  عه بخشی پزشکی مجمو توان   بازتوانی پزشکی:   - 1

ها جلوگیری از وخامت وضعیت عمومی شخص دارای معلولیت، حفظ حیات  متخصص و پیراپزشک که هدف آن 
های ارتباطی و تحریک و در  های مختلف درمانی، آموزش مهارت او و بهبود ضایعه تا حد ممکن از طریق روش 

با حداکرث استقالل ممکن است. )رنجربیان، رسگران  نهایت تثبیت وضع جسمی روا  نی فرد در زندگی خود 
۱3۹7  :4۹ ) 

اجتامعی    بخشی در زمینه بازتوانی اجتامعی فرایندی از خدمات مستمر و هامهنگ توان بازتوانی اجتامعی:    - 2
ی، اجتامعی و روحی  تا از طریق کاهش هر نوع فشار اقتصاد   و روانی به فرد دارای معلولیت و خانواده وی است 

بخشی قرار گیرد، آمادگی کافی برای ایفای نقش اجتامعی را در مرحله ورود به کار  بتواند در جریان کلی توان 
کارها برای ایجاد ترشیک مساعی بین افراد دارای معلولیت،  د. این رویکرد یکی از بهرتین راه کن در جامعه کسب  

های افراد جامعه  که با تأکید بر تقویت نقاط قوت، اصالح باورها و نگرش   است دهندگان خدمات  ها و ارائه خانواده 
سازهای اجتامعی و رعایت حضور  و تجدیدنظر در ساخت   درباره سازی آحاد مختلف جامعه  گیرد. آگاه صورت می 

  ی عدالت اجتامعی در مورد آنان، عرضه   و حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه، کاهش محرومیت و توسعه 
شده از فرد دارای معلولیت و…  شده یا سنجیده گرفنت نیاز مطرح نظر خدمات و امکانات مورد نیاز این گروه با در 

 2ی بازتوانی اجتامعی افراد دارای معلولیت انجام داد. توان در حیطه از منونه اقداماتی است که می 
ای را، فرایندی متشکل از خدمات مستمر و  بخشی حرفه توان املللی کار  سازمان بین   ای: بازتوانی حرفه   - 3

ای کاریابی و ای، آموزش حرفه بخشی تعریف کرده است که در ابعاد ارزشیابی، راهنامیی حرفه هامهنگ توان 
شود. هدف  آوردن و حفظ شغل مناسب ارائه می دست اشتغال به منظور توامندسازی فرد دارای معلولیت برای به 

دن نیازهای آموزشی  کر های کاری افراد دارای معلولیت، برطرف ای آشکار کردن و توسعه کیفیت رفه بازتوانی ح 

 

1
. http://www.who.int/rehabilitation/en/ 

http://www.a-پذیر از  دسرتس اجتامعی میدان مانور مددکاران اجتامعی، سایت تخصصی مددکاری اجتامعی،  ـ بخشی روانی . نوروزی، سارا، توان 2

sasw.com /    :۱3۹۹ /  ۱0 /  24 تاریخ مشاهده:   ۱3۹2  /   ۱۱  /   8تاریخ نرش 
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توان گروه  این تعریف هدف و غایت  براساس  افراد دارای معلولیت است.  ایجاد  بخشی حرفه های مختلف  ای 
 ن افراد به جامعه است.  اشتغال برای افراد دارای معلولیت براساس توانایی آنان به منظور بازگشت نهایی ای 

حرفه  فراهم بازتوانی  دنبال  به  فرصت ای  و    سازی  معلولیت  دارای  افراد  میان  برابر  است.    دیگران اشتغال 
 ( 56  : ۱380 )قهاری، 

 از:  های متفاوت معلولیت عبارتند برخی از خدمات بازتوانی برای گروه   - ب 
سازی اعضای مصنوعی و یا ابزارهای کمکی برای  ر این خدمات شامل تولید یا براب خدمات پروستز و اورتز:    - 1

های دچار د دوباره راه افتد و یا کارایی اندام کن شود که شخصی را قادر می افراد دارای معلولیت فیزیکی می 
شود و اورتز اجرای وظایف حسی  رفته بدن استفاده می دست اختاللش بهبود یابد. پروستز به جای یک عضو از 

 ند.  ا های پرستز و اورتز بخشد. ویلچر، واکر، دست یا پای مصنوعی از جمله منونه ی حرکتی را بهبود م 

های دستی، مترینات و وسایل ابتدایی برای  ای از تکنیک عبارت است از به کارگیری مجموعه   فیزیوتراپی:   - 2
 چنین کنرتل درد. بهبود و انکشاف وظایف حرکتی، حسی و هم 

های روزمره زندگی، به صورت انفرادی یا گروهی اطالق  استفاده از فعالیت این اصطالح به    درمان شغلی:   - 3
های فرهنگی، ورزشی و  منظور افزایش مشارکت در خانه، مکتب، محل کار، محل زندگی، فعالیت شود که به می 

د  اجتامعی و حسی مور ـ شود. این تداوی برای رفع کاهش اختالالت فیزیکی، ادراکی، روانی تفریحی اجرا می 
وابستگی به نا ترین اهداف این درمان کمک به فرد برای رسیدن به استقالل و  گیرد. از مهم استفاده قرار می 

 ن است. دیگرا 
عبارت است از تالش برای بهبود نسبی متام اختالالت صوتی، تکلم و زبان؛ در صورتی که   درمان تکلمی:  - 4

( درواقع  8:  ۱3۹۹باشد. )کمیسیون مستقل حقوق برش، این اختالالت، مربوط به اختالالت دماغی یا شنوایی ن 
برای همین اگر فردی دچار مشکالت شدیدی    .پردازد درمان تکلمی به حل مشکالت فرد در برقراری ارتباط می 

شود. این سیستم  کردن ارتباط برقرار کند مدل جدیدی از ارتباط ایجاد می شود که دیگر نتواند از طریق صحبت 
  سکته   تصور کنید فرد در نتیجه   .شود ی شده و با نام ارتباط جایگزین و مکمل شناخته می برای هر فرد طراح 

هایش را با روشی دیگر بیان کند؛  اما این حق را دارد که خواسته  ، تواند صحبت کند شدید به هیچ عنوان منی 
نوشت و نظریات    در اعضای بدنش داشت. اما چندین کتاب   ها فلجی گسرتده مثال استیون هاوکینگ سال 

سیستمی که برای پروفسور هاوکینگ طراحی شده بود یک نوع ارتباط جایگزین و مکمل    . بسیار بزرگی بیان کرد 
 بود. 

 املللی و داخلی مبحث دوم: حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین 
  بخش نخست در این  این مقوله پس از شناخت معنا و مفهوم معلولیت و ابعاد گسرتده بازتوانی و لزوم توجه به 

به بررسی   از آن  پس املللی عمومی، تکامل حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین   به ترشیح سیر 
افغانستان  اسناد اختصاصی می  نظام حقوقی  افراد داری معلولیت در  به حقوق  نگاهی  نهایت  پردازیم و در 

 خواهیم داشت. 
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 املللی  د دارای معلولیت در پرتو اسناد بین گفتار اول: حامیت از افرا 
های حامیت از افراد دارای معلولیت به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  آغاز جنبش   اسناد عمومی:   - الف 
و برای ناشنوایان در  ۱88۹های در انگلستان برای روشندالن در سال  ین جوامع و سازمان نخست گردد.  برمی 
ها بعد از پایان جنگ جهانی اول و همراه با بازگشت  در ایاالت متحده، این جنبش تأسیس شدند.    ۱8۹0سال  

توان در اعالمیه  املللی را نیز می پیشینه توجه بین  ن ناشی از جنگ به وطن فعال شدند. افراد نابینا و دیگر معلوال 
ال در پنج ماده آن  دید که جامعه ملل براساس پیشنهاد یک سازمان غیردولتی فع   ۱۹24حقوق کودک در سال  

 ( 255:  ۱38۱را صادر کرد. در این اعالمیه حامیت از کودکان دارای معلولیت ذهنی مطرح شده است. )مصفا،  
های اساسی بدون توجه به رنگ، جنس،  منشور ملل متحد با تأکید بر اصول صلح و ایامن به حقوق برش و آزادی 

. اعالمیه  فته شد پذیر املللی  ها در در یک سند بین رابر انسان های اولیه رعایت حقوق ب نژاد، مذهب و تصویب پایه 
کلیه افراد برش از لحاظ    کند که این اعالمیه بیان می   ۱تصویب شد. ماده    ۱۹48جهانی حقوق برش در سال  
گونه متایزی از لحاظ رنگ،  دارد کلیه افراد برش بدون هیچ اشعار می   2ند. در ماده  اکرامت و حقوق باهم برابر 

زمینه جن  نژاد و  از حقوق مدنی و سیاسی هم س، مذهب و  بهره های دیگر  مند  چنین اقتصادی و اجتامعی 
 ( 256  : ۱38۱شوند. )مصفا،  می 

املللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتامعی فرهنگی  دو میثاق بین   ۱۹66سازمان ملل متحد در سال  
شوند. میثاقین با اطالق  می   دانسته های حامیتی حقوق برش  ترین ابزار . این دو میثاق از جمله مهم کرد تصویب  را  

این در حالی است    . شود عام به متام اعضای جامعه ملل متحد به صورت کلی شامل افراد دارای معلولیت نیز می 
های حقوق  ترین کنوانسیون از جمله مهم  1که به صورت مشخص توجه ویژه و خاصی به حقوق این افراد ندارد. 

کنو  بین برشی،  تبعیض  انسیون  اشکال  کلیه  رفع  تبعیض همه ۱۹66املللی  رفع  کنوانسیون  زنان    با جانبه  ، 
ای  ، نیز اشاره ۱۹84 آمیز انسانی و تحقیر ، و کنوانسیون منع شکنجه، و دیگر اشکال رفتار ظاملانه، غیر ۱۹7۹

 به افراد دارای معلولیت نداشتند.  
کنوانسیون حقوق   است   ویژه به حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرده   طور املللی که به ین سند بین نخست 

در چهار بند به حقوق کودکان دارای معلولیت پرداخته است. کنوانسیون حقوق  232کودک است که در ماده 
 م أ که برای کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است یک زندگی تو   خواهد های عضو می کودک از دولت 

 

نامه  و کمیته حقوق اقتصادی اجتامعی و فرهنگی، در توصیه   ۱8امه عمومی شامره  ن . البته در دو کمیته میثاقین، کمیته حقوق مدنی و سیاسی طی توصیه 1
 از نظر حامیت حقوق افراد دارای معلولیت مورد تفسیر قرار گرفتند.   ص ها در موضوعات خا مفاد آن   5عمومی شامره  

نی يا جسمی دچار نقص است، بايد در رشايطي كه  كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كوديك كه ذه  - ۱کنوانسیون حقوق کودک:    23. ماده  2
كشورهاي طرف    - 2و رشكت فعال كودك در جامعه را تسهيل کند، از يك زندگي آبرومندانه و كامل برخوردار گردد.  نفس باشد  به متضمن منزلت و افزايش اتكا 

مناسب رشايط والدين و   ها را بنا به اقتضاء شناسند و ارائه اين مراقبت هاي ويژه به رسميت مي كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت 
با تشخيص نيازهاي    - 3.  خواهند كرد اند، تشويق و تضمي گونه كودكان و كساين كه مسئول مراقبت از وي يا مسئوالن كودك و منوط به وجود منابع، به اين 

منابع مايل والدين و يا مسئوالن گرفنت نظر طور رايگان و با در بايد به ماده حارض در صورت امكان   2هاي مقرر شده در پاراگراف ويژه كودك معلول، كمك 
تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات    ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسرتس مؤثر به آموزش، تعليم و نحوي برنامه بايد به كودك انجام گيد و 

اجتامعي و پيرشفت شخيص از جمله پيرشفت تغال و ايجاد فرصت به روش كه موجب دستيايب كودك به حداكرث كامل  بخيش، آمادگي براي اش توان 
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د و زمینه مشارکت مؤثر وی را در کن فراهم    ، نفس او باشد به با احرتام که متضمن رعایت منزلت و افزایش اتکا 
چنین با توجه  کند. هم نیز پشتیبانی و کمک دولت را در رشایط مورد تقاضا مطرح می   2د. در بند  کن جامعه مهیا  

لت را موظف به ارائه خدمات مختلف آموزشی  به لزوم باالترین میزان حضور در جامعه و رشد فردی کودک دو 
توان  آماده بهداشتی،  می بخشی  تفریحی  امکانات  و  اشتغال  همکاری کن سازی  لزوم  نیز  چهارم  بند  های  د. 

چنین در  کند. هم ... مطرح می های پزشکی و های مراقبت املللی و مبادله اطالعات مقتضی را در زمینه بین 
هایی ویژه از کودکان با نقص عضو و با اختالالت یادگیری تأکید  مین حامیت بر وظیفه دولت در تض   3۹ماده  
 ( 6۱- 60:  ۱387ینی، کاویار ی د. ) توسلی نا کن می 

متعاقب رشد جمعيت جهان، تعداد افراد دارای    پرتو اسناد خاص:   ب: حامیت از افراد دارای معلولیت در 
های بهداشتی،  مراقبت   ی کفايت بی ر اشکال خشونت،  طور مستمر افزايش يافته است. جنگ و ساي معلوليت نيز به 

بيامری  نيست که  سوانح طبيعی و اقسام مختلف  افراد است. جای شگفتی  اين  تعداد  افزايش  از عوامل  ها 
درصد( در مناطق روستايی مجزا    80گيی از آنان )حدود  ند، اکرثيت چشم ا بسياری از افراد دارای معلولیت فقي 

کنند که خدمات مورد نياز برای  اً بسياری از افراد دارای معلولیت در مناطقی زندگی می کنند. تقريب زندگی می 
کند. به همي  ها در جامعه جلوگيی می کمک به آنان در دسرتس نيست و موانع اجتامعی از مشارکت کامل آن 

برند. به يدی به رس می م با ناام أ علت بسياری از افراد دارای معلولیت جدا از ديگران و در کل، در وضعيتی تو 
سيس، برای دفاع از حقوق بنيادين برش از جمله افرادی که دارای  أ ت   آغاز سازمان ملل متحد از    دلیل همي  
 ( 36:  ۱3۹6  ند، تالش کرده است. )عاروان، کامران ا معلوليت 
معلولیت    درواقع  دارای  افراد  س دوره   در حقوق  دیگر  و  متحد  ملل  سازمان  توجه  مورد  طوالنی  های  ازمان ای 
های خویش را در دهه هفتاد میالدی در این  املللی بوده است. به صورتی که سازمان ملل متحد فعالیت بین 

آغاز   سال  کر خصوص  در  به    ۱۹7۱د.  مبتال  افراد  اعالمیه جهانی حقوق  متحد  ملل  سازمان  مجمع عمومی 
جامعه تأکید    ی اعضا   دیگر ابه این افراد با  . این اعالمیه بر حقوق مش کرد تصویب  ماده    7ماندگی ذهنی را در  عقب 

ها مطالبه  مندی از خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، بازتوانی و اشتغال آنان را از دولت دارد و بر حق بهره 
 1د. کن می 

بیشرتی،  بسط  رشح و  با    ۱۹75اعالمیه دیگری برای متامی افراد دارای معلولیت ذهنی و جسمی در سال  
ها، خواستار رفع هرگونه تبعیض علیه آنان  ضمن خواستاری تضمین حقوق افراد دارای معلولیت توسط حکومت 

چنین برخورداری از تأمین اقتصادی اجتامعی، حق زندگی در کنار  شود و حقوق برابر مدنی، سیاسی و هم می 

 

هاي  امللل، مبادله اطالعات الزم را در زمينه مراقبت هاي بي كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاري   - 4.  شود داشته باشد فرهنگي و معنوي وي مي 
هاي توانبخيش،  دادن اطالعات مربوط به روش جمله انتشار و در دسرتس قرار روانشناس و عمل كودكان معلول من الجات پزشيك،  بهداشتي پيشگيي، مع 
ها،  هاي خود و گسرتش تجربيات آنان در اين زمينه ها و مهارت قادر ساخنت كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشربد توانايي اي با هدف  آموزش و خدمات حرفه 

 .ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خايص مبذول خواهد شد ايش خواهند داد. در اين افز 
1
. U.N Document, A/RES/2856, 20 Dec 1971. 
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مجمع عمومی سازمان  1دهد. ایت قرار می های اجتامعی، فرهنگی و... را مورد عن خانواده، رشکت در فعالیت 
 2د.  کر اصل تصویب    25  در اعالمیه دیگری را برای افراد دارای معلولیت ذهنی    ۱۹۹۱ملل متحد در سال  

املللی افراد دارای  گذاری کرد. سال بین را سال جهانی افراد دارای معلولیت نام   ۱۹8۱سازمان مل متحد سال  
سازی تصویب برنامه  ترین رهاورد این سال، زمینه عددی برای این افراد بود. اما مهم های مت م با برنامه أ معلولیت تو 

تحقق    برای را    مهم   ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گام   ۱۹82جهانی اقدام برای این افراد بود. در سال  
ت. رويکرد اين برنامه املللی افراد دارای معلولیت از رهگذر برنامه جهانی اقدام برای آنان برداش اهداف سال بي 

ها تدوين يافته بود.  بخشی و برابری فرصت افراد دارای معلولیت در قالب سه بخش پيشگيی، توان   مورد در  
های  های ملی در مورد توسعه اقتصادی، اجتامعی، فعاليت های تضمي سياست اجرای بلندمدت اسرتاتژی 

آمیز  منظور جلوگيی از بروز معلوليت، حذف قواني تبعيض به پيشگيانه از جمله توسعه و استفاده از علوم و فنون  
رضوری    نحو در دسرتسی به تسهيالت امنيت اجتامعی، آموزش و استخدام، در راستای موفقيت برنامه اقدام به 

بي احساس می  در سطح  نيز دولت شود.  سازمان املللی  و  متحد  ملل  سازمان  يکديگر،  با  های  ها همکاری 
اما    ، شود آوری تلقی منی اگرچه سند الزام   ۱۹82در امور فوق تقاضا دارند. برنامه جهانی اقدام  غيدولتی را  

مهم  از  يکی  عنوان  به  معلوليت  امروزه  از  پيشگيی  حوزه  سه  در  مناسب  راهکارهای  ارائه  برای  ابزارها  ترين 
 ۱۹83- ۱۹۹3های له سال چنین سازمان ملل متحد فاص هم  3. شود دانسته می ها بخشی و برابری فرصت توان 

نام  معلولیت  دارای  افراد  جهانی  دهه  عنوان  به  اصالح  را  مالی،  جديد  منابع  ايجاد  بر  تأکيد  کرد.  گذاری 
های استخدامی و آموزشی برای افراد دارای معلولیت و افزايش مشارکت آنان در جامعه از اهداف اصلی  موقعيت 

 شوند.  اين دهه تلقی می 
مات زيادی در خصوص مسائل مربوط به افراد دارای معلوليت صورت گرفت، که بررسی  در طول اين دهه اقدا 

ها درخواست کرد روز  مجمع عمومی از دولت   ۱۹۹2دسامرب    ۱6گنجد. در  ها در اين مخترص منی مفصل آن 
ارای  ( را به عنوان روز جهانی افراد د ۱۹82سوم دسامرب هر سال )سالروز تصويب برنامه جهانی اقدام در سال 

اجتامعی سازمان ملل متحد حاميت خود را از  ـ گذاری کنند. در هامن سال نيز شورای اقتصادی معلوليت نام 
ابراز کرد. ) ـ اعالم دهه آسيا  برای اشخاص دارای معلولیت  پايان دهه بي ۱۹۹3  -   2002پاسيفيک  املللی  ( 

  20ها در تاريخ  وليت در مورد برابری فرصت معلوالن مصادف با تصويب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معل 
بود. اين قواعد نيز در کنار برنامه جهانی اقدام از ديگر اسناد مهم حاميت از افراد دارای معلوليت   ۱۹۹3دسامرب  

به دولت   برای شود که راهکارهای مناسبی را  محسوب می  افراد دارای معلوليت در جوامع  ها  بهبود وضعيت 
حاميت از حقوق افراد    با هدف ا در کنار ترتيباتی که تاکنون در قالب اعالميه و قطعنامه  توصيه کرده است. ام 

ها مجمع عمومی بارها و طی  ، در چهارچوب اين تالش شد بررسی طور مخترص  دارای معلوليت اتخاذ شده و به 

 

1
. World Programme of Action concerning Disable Persons, A/RES/37/52.3 DEC1982. 

2
. U.N Documente, A/45/RES/, 20 DEC 1991. 

 ۱0/۱3۹۹/ 25تا، تاریخ مشاهده:  بی    http://iransdp.comپذیر از  دسرتس امللل،  معلولین در اسناد بین   معه معلوالن ایران، حقوق . جا 3
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بود. در همي  حقوق اشخاص دارای معلوليت شده    درباره های مختلف خواستار تدوين کنوانسيونی  قطعنامه 
   (Adhoc) کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، يک کميته موقت   200۱چهارچوب، در دسامرب سال  

منظور بررسی پيشنهاد تدوين کنوانسيونی جامع و کامل برای حاميت از افراد دارای معلولیت و ترويج حقوق را به 
افراد دارای معلولیت در تاريخ    درباره   نويس کنوانسيونی و منزلت آنان ايجاد کرد. در نهايت پيش    ۱3حقوق 

 . خواهیم داد رشح    بخش مرتبط که در    1به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد   2006دسامرب  

برای افراد دارای معلولیت، براساس    ها سازی فرصت هدف از تصویب قواعد استاندارد برابر قواعد استاندارد:    - 1
است. کنفرانس جهانی حقوق برش  ۱۹83- ۱۹۹3تجربیات به دست آمده در دهه حقوق افراد دارای معلولیت 

سال   در  که    ۱۹۹3وین  است  خواسته  متحد  ملل  سازمان  اجتامعی  اقتصادی  شورای  و  عمومی  مجمع  از 
  ۱۹۹3خود در سال    را در اجالس   شخاص دارای معلولیت ها برای ا نویس قواعد استاندارد و برابری فرصت پیش 

بین  ( 26۱:  ۱38۱ند. )مصفا، ک تصویب   املللی شامل اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق  منشور حقوق برش 
چنین کنوانسیون محو متام اشکال  حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و هم 

های  حقوق افراد دارای معلولیت، شامل پایه   باره قوق کودک، برنامه جهانی اقدام در زنان، کنوانسیون ح   با تبعیض  
توان آنان  آور نیستند، اما می قواعد استاندارد الزام   که این اخالقی و سیاسی برای قواعد استاندارد است. با وجود  

امللل  یت احرتام به قواعد حقوق بین ها با غا زیادی از دولت   شامر   که به وسیله   املللی دانست را قواعد عرفی بین 
سازی برابری منظور فراهم ها را به شوند. این قواعد اجرای تعهد قوی اخالقی و سیاسی، از جانب دولت اجرا می 
آورد. اصول مهم برای مسئولیت، عمل و همکاری در این قواعد  ها برای افراد دارای معلولیت به ارمغان می فرصت 

کننده برای کیفیت زندگی و نیل به مشارکت اهمیت و تعیین عد استاندارد موارد پر در قوا  مشخص شده است. 
هم  است.  شده  مشخص  معلولیت  دارای  افراد  برای  برابری  و  برای کامل  را  راهکارهایی  و  اصول  چنین 

افراد دارای معلولیت و سازمان سیاست  برای  ارائه می گذاری و عمل  آنان  و  کنند. این قواعد چهارچوب  های 
های  و اقتصادی در میان کشورها، سازمان ملل متحد و سایر سازمان   فنی های  اصولی را برای تعامل و همکاری 

کنند. غایت این قواعد اطمینان یافت از آن است که زنان، مردان، پرسان و دخرتان دارای  املللی مهیا می بین 
مند شوند. در متامی  عضای جوامع خود بهره معلولیت به عنوان اعضای جامعه خویش، از حقوق و وظایف سایر ا 

که این امر مانع مشارکت    های افراد دارای معلولیت وجود دارد جوامع تاکنون موانعی برای ایفای حقوق و آزادی 
بردن  میان ها مسئولیت دارند اقدامات مقتضی را برای از شود. به همین منظور دولت کامل آنان در جامعه می 

ها برای افراد دارای معلولیت یک رشط الزم در تالش و تکاپوی جهانی  دهند. برابری فرصت   چنین موانعی انجام 
املللی حقوق  ایجاد تغییر در نگرش و رهیافت ابزارهای بین   سبب برای بسیج منابع انسانی است. این قواعد  

گردد.  می ی معلولیت باز برش به طرف معلولیت ایجاد کرد، که اساس آن به برنامه جهانی اقدام برای افراد دارا 
های علوم اجتامعی مساعدت فراوانی به این توسعه در  پیدایش تکنولوژی جدید، اکتشافات پزشکی و دیدگاه 

هم    ، ند ا این قواعد تلفیقی از دو دسته قواعد برای حامیت از افراد دارای معلولیت   درواقع املللی کرد.  جامعه بین 

 

تاریخ نرش:    www.niknameh.irپذیر از  دسرتس . نرصاصفهانی، احمد، حامیت از حقوق معلوالن در چهارچوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت،  1
 ۱3۹۹/ ۱۱/ ۱تاریخ مشاهده:  ۱4/ ۱0/ 200۹

http://www.niknameh.ir/
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د.  کن کنند و هم قالبی را برای مشارکت فرد  در جامعه مهیا می مطرح می الزاماتی را برای ارائه خدمات فردی  
 ( 68- 67:  ۱387ینی، کاویار ی )توسلی نا 

  2006دسامرب  ۱3در  های اختیاری آن:  و پروتکل   کنوانسیون حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت  - 2
وتکل اختیاری مرتبط با آن را  مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پر 

مجمع عمومی است  ۱۹۹3دسامرب  20نامه قطعنامه مصوب د. بدون شک محور اصلی این پیامن کر تصویب 
  ها برای افراد دارای معلولیت« بر فصل تهیه و عنوان »قواعد استاندارد بر پایه برابری فرصت   ۱2بخش و    2که در  

این   بود.  نهاده شده  بین ین کنوانسیو نخست آن  بیست ن  به و املللی در هزاره سوم و قرن  صورت  یکم است که 
افراد دارای معلولیت پرداخته است. هامن  به حقوق  را  اختصاصی  بیان شد سایر اسناد این ویژگی  گونه که 

برای    ایش ین روز گش نخست ین کنوانسیونی است که در تاریخ سازمان ملل، در  نخست چنین این  نداشتند. هم 
کشور نیز پروتکل اختیاری آن را امضا کردند. )کاویار،    44دند.  کر کشور و اتحادیه اروپا آن را امضا    8۱امضا،  
یکم بیشرت از گذشته به  و رسد که جامعه جهانی در آغاز قرن بیست گونه به نظر می ( این ۱3۹0:۱26ساکتی 

ترین گروه اقلیت  یگانه راه ایفای حقوق این بزرگ   اندیشد و میلیونی افراد دارای معلولیت می   650موضوع حضور  
جوامع را اجرای کنوانسیون جهانی دانسته است تا از این طریق همگان با رعایت آن برای حضور بیشرت    همه 

اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور خود گام    این افراد در عرصه جوامع و ایفای نقش در توسعه 
ها  های مختلف و نابرابری در رسیدن به فرصت دارای معلولیت در جوامع از وجود برچسب   بردارند. هنوز افراد 

نه رنج می  امر  این  بلکه در سایر زمینه تنها در فرصت برند و متأسفانه  های آموزشی، فرهنگی،  های اقتصادی 
رسان به افراد دارای  ت ای بر نهادهای خدم آمیز و خیریه اجتامعی و سیاسی نیز موجود است. هنوز هم نگاه ترحم 

بزرگ  و  است  شناخته معلولیت حاکم  به رسمیت  معلولیت  دارای  افراد  نیاز جامعه  عنوان  ترین  به  آنان  شدن 
برند، برخوردار شوند. این امر بر  می   یک است تا از همه آن حقوقی که سایرین در جامعه بهره شهروندان درجه 

کند. این را  ر مختلف جامعه در مورد افراد دارای معلولیت تأکید می اندرکاران امو لزوم تغییر نگرش مردم و دست 
های ملی و  با تضمین   رود شاید بتوان روح حاکم بر کنوانسیون دانست. در سایه اجرای کنوانسیون انتظار می 

هیا  املللی راه برای ایفای نقش مثبت، سازنده و شهروندی کامل از سوی افراد دارای معلولیت در جوامع م بین 
 ( 6۹- 70:  ۱387،  ینی، کاویار ی های این قرش با رسعت بیشرتی کاهش یابد. )توسلی نا شود، و محرومیت 

 گفتار دوم: حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد داخلی 

طور که  ند. هامن ا زیادی از افراد جامعه دچار معلولیت  شامر در افغانستان به دلیل رشایط سیاسی و اقتصادی  
دهند.  % از نفوس کشور را اشخاص دارای معلولیت شدید تشکیل می   2,7ش خود آورده است  محبتی در گزار 

سوم قانون اساسی کشور به حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته است: »دولت  و ( ماده پنجاه 2:  ۱3۹6)محبتی.  
توانی معلولین و  منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای باز به 

مناید. دولت حقوق  گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می معیوبین و سهم 
بضاعت مطابق  رسپرست، معیوبین و معلولین، ایتام بی ساالن، زنان بی متقاعدین را تضمین منوده، برای کهن 
 آورد«.  به احکام قانون کمک الزم به عمل می 
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د. این  کر قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را تصویب و اجرا    ۱388این منظور دولت در سال    به 
اثر جنگ دچار  بر   ای ضمن تضمین امتیازات مادی برای اشخاص دارای معلولیت که مستقیامً ماده   40قانون  

،  م ور کرده است. براساس ماده یک اشخاص دارای معلولیت منظ   دیگر اند، حقوق و امتیازاتی برای  معلولیت شده 
به  قانون  و  اين  ورزشی  و  تفریحی  تربیتی،  تعلیمی،  فرهنگی،  سياسی،  اجتامعی،  اقتصادی،  منظور حاميت 

در جامعه و تأمین حقوق و    ها آن   گيی فعال سهم  برای )اعم از زن، مرد و طفل(    افراد دارای معلولیت بازتوانی  
ده است. براساس این قانون وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین با همکاری  ش وضع    ها امتیازات آن 

منظور مشارکت فعال آنان در جامعه مطابق احکام را به   این افراد زمینه حامیت اجتامعی و بازتوانی    مرتبط ادارات  
راد و سایر اشخاص در جامعه  منظور منع تبعیض بین این اف این قانون، به   ۱5. ماده  کند   این قانون بایستی فراهم 

در عرصه معلولین، حق سهم »   د: کن بیان می  را  فرهنگی،  گیری مساوی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتامعی،  های 
 « باشند. تعلیمی و تربیتی، تفریحی و ورزشی، بدون تبعیض، دارا می 

لول به هرنوع  منظور دسرتسی اشخاص مع ( وزارت صحت عامه، به ۱) »   2۱در زمینه خدمات صحی براساس ماده  
  تأیید ( طبق  2مناید. ) خدمات صحی، تداوی و بازتوانی جسمی، حسی، ذهنی و روانی، تدابي الزم را اتخاذ می 

کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از  
ند.  ا کشور دچار معلولیت   زیادی از افراد در  شامر طور که گفته شد کشور جهت تداوی به مرصف دولت«. هامن 

  پیامدهای که این امر زمینه توجه به خدمات بازتوانی برای بازگشت مجدد این اشخاص به جامعه و جلوگیری از  
نظر قرار  در این مسئله را  23در ماده قانون  این دهد. منفی انزوا و وابستگی آنان به اشخاص دیگر را نشان می 

( وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین به همکاری وزارت های صحت عامه و انکشاف ۱) داده است: » 
ها و ریاست کمیته ملی املپیک، مراکز بازتوانی معلولین را در مرکز و والیات کشور در حدود  شهری و شاروالی 

ظور تحقق هدف مندرج فقره  من ( والیان و سایر ادارات ذیربط، به 2مناید. ) امکانات مالی تأسیس و تجهیز می 
با مراجع مربوط همکاری می ۱)  بر این، منایند«.  ( این ماده  به    باره در   افزون  افراد دارای معلولیت  دسرتسی 

تفریحگاه ساختامن  اماکن،  مختلف،  ورزشگاه های  معابر،  وزارت ها،  و...  و  ها  دولتی  ادارات  نهادها  دیگر  ها، 
این  موظف  دسرتسی و استفاده اشخاص دارای    برای های الزم  اماکن سهولت اند در زمان طراحی و اجرای 

 ند. کن معلولیت را مهیا  
براساس مقررات کنوانسیون    20۱2افغانستان در سال   افراد دارای معلولیت پیوست.  به کنوانسیون حقوق 

منایند و    بایست قوانین نافذه خود را مطابق با اصول و قواعد بیان شده در کنوانسیون بازنگری ها می دولت 
کمیته کاری از طرف    ۱3۹5تعدیالت الزم را به نفع افراد دارای معلولیت به عمل آورند. بر همین اساس در سال  

معینیت شهدا و معلولین، وزارت کار، امور اجتامعی شهدا و معلولین برای ایجاد تعدیالت الزم در قانون حقوق 
با   مطابقت  برای  معلولیت  دارای  اشخاص  امتیازات  براساس  و  ایجاد شد.  معلولیت  دارای  افراد  کنوانسیون 

انجام  گروه تعدیالت  متام  به شده  معلولیت  دارای  اشخاص  مختلف  و  های  حقوق  متامی  از  یکسان  صورت 
بهره  معلولیت  دارای  افراد  سایر  با  همسان  شکل  به  مادی  امتیازات  جمله  از  می امتیازات،  شوند.  مند 

 ( 3:  ۱3۹6 )محبتی، 
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 ها برای تأمین حق دسرتسی به خدمات بازتوانیهیت تعهد دولت مبحث سوم: ما   
دهیم، بعد به مطالعه حق بر صحت  در این قسمت ابتدا حق دسرتسی به خدمات بازتوانی را مورد بررسی قرار می 

پردازیم و در انتها ارتباط حق دسرتسی به خدمات  به عنوان یکی از حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی می 
 کنیم.  ی و حق بر صحت را بررسی می بازتوان 

 گفتار اول: حق دسرتسی به خدمات بازتوانی 
در سطح جهانی، قواعد حقوق برش استانداردهایی را برای صحت افراد دارای معلولیت ایجاد و گسرتش داده  

لی  املل شده در میثاق بین بخشی است. حق برشی شناسایی است، که شامل استانداردهایی برای خدمات توان 
یعنی   فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  عالی » حقوق  از  برخورداری  برای  افراد  همه  قابل  حق  استاندارد  ترین 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به   5در تفسیر عمومی شامره    « حصول سالمت جسمی و روانی 
 ,Skempes) ده است. طور رصیح برای در برگرفنت خدمات بازتوانی برای افراد دارای معلولیت تفسیر ش 

Stucki, Bickenbach,2015: 3) 
ویژه اطفال و کودکان،  ها باید اطمینان دهند که اشخاص دارای معلولیت، به اساس قواعد استاندارد، »دولت  بر 

ند.« حق بر  اهای بهداشتی و در هامن نظام متعلق به سایر اعضای جامعه برخوردار از هامن سطحی از مراقبت 
هم  روانی  و  منتفع سالمت جسمی  و  دسرتسی  متضمن حق  و  چنین  پزشکی  از خدمات  دسته  آن  از  شدن 

می  قادر  را  معلولیت  دارای  اشخاص  که  است  ارتوپدی  وسایل  جمله  از  مستقل  کن اجتامعی  مانع  شو د  ند، 
چنین باید خدمات بازپروری در  کند. هم شود و از جذب آنان در اجتامع پشتیبانی می ی بیشرت می ها معلولیت 

یافته و آن را حفظ کنند«  اختیار این اشخاص قرار گیرد تا بتوانند »به سطح بهینه استقالل و کارکرد خود دست 
در باشند احرتام کامل به حقوق و  قا  مرتبط ای در اختیار نهاده شود که اشخاص گونه این قبیل خدمات باید به 
اساس این تفسیر حق دسرتسی به خدمات بازتوانی   آبر  (CESCR,1994: para 34)کرامت آنان را حفظ کنند. 
کنیم و  شود، به این منظور ابتدا بررسی مخترصی از حق بر صحت ارائه می می   دانسته بخشی از حق بر صحت  

 ها در این خصوص خواهیم پرداخت. دولت تفصیل تعهد  در ادامه در این چهارچوب به 
سازمان   نامه در اساس   ۱۹46بار در سال  ین نخست حق بر صحت به عنوان یک حق برشی    حق بر صحت:   - الف   

اساسنامه، حق بر صحت را نیل به »حالت کامل بهزیستی    به رسمیت شناخته شد. مقدمه   1جهانی بهداشت
نبود  یک آن نیز    چنین ماده بیامری یا ضعف« توصیف کرده است. هم   جسمی، روانی و اجتامعی و نه رصفاً 

کند. بعد  افراد« را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می   ترین سطح ممکن بهداشت برای همه »تحقق عالی 
جهانی حقوق برش، صحت را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی بیان کرده    اعالمیه   ۱۹48از آن سال  

های صحی« را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتامعی رضوری،  خود »مراقبت   25  ماده   ۱بند و در  
جزو رشایط حداقلی اقتصادی و اجتامعی برای استاندارد مناسب زندگی، رفاه و سالمتی هر فرد دانسته است.  

 

1
. world health organization 
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مهم  بین اما  سند  و ترین  اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  میثاق  زمینه،  این  در  )   املللی  است.  ۱۹66فرهنگی   )
 د که: کن خود به موضوع حق بر صحت پرداخته و بیان می   ۱2  ( میثاق در ماده 50:  ۱3۹2)جاوید، نیاورانی  

ترین سطح قابل حصول سالمتی جسمی و  مندی از عالی کشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را به بهره   - ۱» 
ای عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ  ه اقداماتی که دولت - 2  شناسند. روانی به رسمیت می 

شدن نوزادان و  الف( تقلیل میزان مرده متولد  کنند، شامل اقدامات رضوری برای تأمین امور ذیل خواهد بود: 
ج(  مرگ  جهات؛  از جمیع  صنعتی  بهداشت  و  محیط  بهداشت  بهبود  ب(  آنان؛  سامل  رشد  و  کودکان  ومیر 

ها؛ د( ایجاد رشایط مناسب برای  های فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیامری ل بیامری پیشگیری، معالجه و کنرت 
  تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتالی به بیامری«. 

  نیز متناسب با موضوع خود به مقوله  ای دیگری املللی و منطقه اسناد و معاهدات بین که است  درخور یادآوری 
 ها را ندارد.  ن مجال بررسی آ مقاله  این    ، که به دلیل گسرتدگی بحث   اند پرداخته حق بر صحت  

نخست؛ موجود   حق بر صحت چهار مؤلفه اساسی وجود دارد:  درباره  های بنیادین حق بر صحت: مؤلفه  - ب 
بر   1بودن:  و    حق  فراگیر  از همه صحت حقی  است؛ هرگاه  می  شمول  میان  به  و  نخست آید،  صحت سخن  ین 

های بهداشتی و مراکز  کند، دسرتسی به مراقبت ترین مفهومی که از حق بر صحت به ذهن خطور می بتدایی »ا 
گروهی از    : حق بر صحت دربردارنده 2(. دوم؛  قابلیت دسرتسی 74:  ۱387  )شجاع،   . بهداشتی و درمانی است« 

ها یا معالجات  د مورد انجام آزمایش کس نباید بدون رضایت خو اینجا به این معناست که هیچ هاست؛ آزادی  آزادی 
: حق بر سالمتی شامل شایستگی  3بودن  فتنی پذیر سوم؛   ( CESCR, 2ooo, para: 8طبی اجباری قرار گیرد. ) 

ای سامل و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط  فردی است؛ انسان حق دارد که در محیط و جامعه 
  تجهیزات و امکانات مورد نیاز.   4بالندگی انسان است. چهارم؛ کیفیت   رشد و   زندگی و اجتامع سامل، الزمه 

صحت:   - پ  بر  حق  با  بازتوانی  به  دسرتسی  حق  سازمان   40در    ارتباط  و  کشورها  گذشته،  های  سال 
بخشی برای افراد دارای  املللی به اهمیت بازتوانی اذعان کرده و بر تعهد خود برای تقویت و ارتقای توان بین 

بیانیه   معلولیت  بدون معلولیت در  تأکید کرده ها و قطعنامه و اشخاص  ابزارهای حقوق برش های مختلف  اند. 
پردازند در حالی که برخی  ها به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت می متعددی وجود دارند که برخی از آن 

توان  به دیگر  را  گسرتده بخشی  می   تر طور  اجتامعی  توسعه  و  عمومی  سالمت  مسئله  یک  عنوان  بینند.  به 
(Skempes et al.,2015: 7) 

د:  کن و توجه به مقدمه اساسنامه این سازمان که بیان می   5با عنایت به تعریف سازمان جهانی بهداشت از صحت 
شده از صحت  یف پذیرفته بهداشت را به عنوان یک تعر   یافتنی دست چنانچه برخورداری از باالترین استاندارد  

 

1. Availability 

2. Accessibility 

3. Acceptability 

4. Quality 

 و نه فقط فقدان بیامری و نقص عضو.(   برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی واجتامعی . ) 5
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بخشی به عنوان  ، توان تعاریف این  ی را داخل در صحت نیز دانست. با توجه به  نوعی بازتواّن توان به بدانیم، می 
تواند در نهایت به صحت کامل منجر شود. زمانی که فردی آسیب جسمی، روانی یا  بخشی از فرایند صحت می 

شود که هامن مقوله صحت است.  دیده مطرح می هبود شخص آسیب بیند، ابتدا مسئله درمان و ب اجتامعی می 
تا بتوان بازگشت  کرد  اجرا فرد نیز   باره بازتوانی را در  کند و باید برنامه تنهایی کفایت منی اما در ادامه بهبودی به 

آور به شناسایی  ام الز آور و غیر ای متعددی اعم از الزام . اسناد جهانی و منطقه کرد پایدار فرد به جامعه را فراهم 
پرداخته  سالمت  بر  )رنجربیان،  حق  است.  شده  اشاره  سالمت  کنار  در  نیز  بازتوانی  مواردی  در  که  اند 

 (  44:  ۱3۹7 رسگران 

بخشی به عنوان جزئی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مبنای قانونی اولیه برای به رسمیت شناخنت توان 
د به حامیت از حق برخورداری از باالترین  کن ها را ملزم می دولت   25اده  طور خاص، م از حق بر صحت است. به 

صحی بدون تبعیض بر اساس ناتوانی و اطمینان از دسرتسی افراد دارای معلولیت به   پذیر دسرتسی استاندارد 
ند. در  کن بخشی، مرتبط با صحت را اتخاذ های جنسیتی، از جمله توان خدمات بهداشتی که دارای حساسیت 

تهیه  کنوانسیون  حقیقت  صحت توان » کنندگان  با  مرتبط  که    « بخشی  کسانی  نگرانی  به  پاسخ  برای  را  
 تثبیت کردند.    ، ند کن رائه  ا کنوانسیون    26را به عنوان یک حق تحت ماده    « بخشی توان » خواستند  منی 

 ها در مقابل حق بر صحت، حق دسرتسی به خدمات بازتوانی گفتار دوم: ماهیت تعهد دولت 
از  شود. حق بر صحت  می   دانسته بخشی از حق بر صحت    ، حق دسرتسی به خدمات بازتوانی که  اشاره شد  

که تحقق آن مستلزم مداخله دولت است. مداخله دولت    شود حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی قلمداد می 
ا حدی عدمی و فروکاسته  در حقوق نسل دوم، جنبه اثباتی و ایجابی دارد و در حقوق نسل اول، این مداخله ت 

ترین مداخله دولت در حقوق مدنی و سیاسی را در برابر بیشرتین مداخله در حقوق  باید کم   درواقع شود.  می 
اما در عین حال، حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم مداخله  نظر گرفت.  نیز   نسل دوم در  ند و  ا ایجابی دولت 

حامیتی   منطقی با مداخله   ها مالزمه مندی و اجرای کامل آن هره شوند؛ زیرا ب می   تلقی هایی مثبت  ، حق رو این از 
که هرگونه    رو آن حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی نیز از   ، دولت از باب تعهد به حامیت دارد. در طرف مقابل 

ه  با این توضیح که جنبه منفی مداخل   شوند دانسته می هایی منفی  تابد، حق ی تحدیدی دولت را برمنی مداخله 
مثبت آن در حاشیه، و در حقوق نسل دوم این جنبه مثبت مداخله    در حقوق نسل اول، در منت است و جنبه 

 ( 54:  ۱3۹2است که در منت قرار دارد و بعد منفی را به حاشیه رانده است. )جاوید، نیاورانی  
یعنی دولت به   ؛ احرتام   تعهد به   - ۱حقوق برشی دارای سه بعد است:    دیگر حق بر صحت نظیر    به ها  تعهد دولت   

حق بر صحت این امر از طریق قوانین و    باره ای عمل کند که آزادی عمل و کرامت فرد حفظ شود. در شیوه 
تنها  طبق این تعهد، حقوق افراد محرتم است و نه   ؛ تعهد به حامیت  - 2شود.  های حکومتی اعامل می سیاست 

ها باید  د. این تعهد یعنی دولت کن ثالث نیز جلوگیری  دولت نباید مداخله کند بلکه باید از مداخله اشخاص  
کننده صحی را به حداقل رسانده و اقدامات رضوری را برای حامیت از حق بر صحت  تالش کنند خطرات تهدید 

ها ملزم به انجام  بر اساس این تعهد دولت   ؛ تعهد به ایفا   - 3مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث انجام دهند.  
کند. از جمله این اقدامات، اقدامات تقنینی،  که افراد را در عمل قادر به برخورداری از صحت می ند ا اقداماتی 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 
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حق دسرتسی به خدمات     باره ( در ۱85:  ۱3۹3ای و قضایی است. )عباسی، رضایی، دهقانی  اداری، بودجه 
با وجود  بازتوانی می  بنابر تفسیر کمیته حقوق اقتصا   که این توان گفت  بر صحت  دی، اجتامعی و  اصل حق 

آزادی  بر  مشتمل  استحقاق فرهنگی  و  از    اما   ، هاست ها  یکی  عنوان  به  بازتوانی  خدمات  به  دسرتسی  حق 
به بیانی دیگر ماهیت این    . به آن تعهد مثبت دارد های حق بر صحت، از جمله حقوقی است که دولت  بخش 
مند  شهروندان از این حق بهره   که این شود و برای  دولت تأمین منی   نکردن   مداخله شکلی است که با رصف  حق به 
های مالی، امکانات، تسهیالت و خدمات مورد نیاز  ها دست به اقدام مثبت و با رصف هزینه دولت   د بای ند  شو 

 (   7۹:  ۱3۹۹مردم را در زمان بیامری مهیا کنند. )حیدری  
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تعهدات کلی   ی: ها برای تأمین خدمات بازتوان تعهدات دولت   - الف 
یابی به گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق دست چنین گزارش هم  . بیان کرده است   4ها را در ماده  دولت 

ها ارائه کرده  یک چهارچوب تحلیلی را برای شناسایی تعهدات دولت   1باالترین استاندارد سالمت جسمی و روانی 
عن  با  گفته است.  موارد  به  می ایت  دولت شده  حقوقی  تعهدات  برای  توان  بازتوانی  تأمین خدمات  برای  را  ها 

 بندی ذیل تقسیم کرد:     اشخاص دارای معلولیت به دسته 
 ؛ عدم تبعیض، برابری و سازش منطقی در ارائه بازتوانی  .۱
 ؛ املللی در ارائه بازتوانی های بین تحقق تدریجی و مسئولیت  .2
 ؛ریزی خدمات بازتوانی کت فعال در برنامه همکاری و مشار  .3

 . گویی در ارائه خدمات بازتوانی و اطالعات پاسخ  .4

تبعیض هم علت و هم پیامد ناتوانی است و  عدم تبعیض، برابری و سازش منطقی در ارائه بازتوانی:    - 1
یک رویکرد مبتنی   جا که عدم تبعیض و برابری اجزای حیاتی کند، و از آن کرامت ذاتی و ارزش فرد را نقض می 

به این   2ند. کنوانسیون افراد دارای معلولیت تبعیض برپایه معلولیت را در ماده  ابر حقوق برش برای بازتوانی 
تبعیض بر پایه معلولیت هرگونه متايز، استثناء و يا محدوديت بر پايه معلوليت است  » شکل تعریف کرده است:  

هاي بنيادين بر  مندي يا اعامل كليه حقوق برش و آزادي ايي، بهره كه هدف و تأثیر آن ناتواين و يا نفي شناس 
زمينه  در  ديگران  با  برابر  ديگري  مبناي  زمينه  هر  يا  و  سياس  اقتصادي،  اجتامعي،  فرهنگي،  مدين،  هاي 

است.   « .  باشد...  افراد  حقوق  از  حفاظتی  عملکرد  خواستار  اول  درجه  در  دولت  تعهدات  از  ویژگی   این 

(Skempes et al.,2015: 9)   ماده    باره در در  کنوانسیون  تبعیض  دولت   25عدم  می از  حق  »   خواهد ها   ...
بهره  معيارهاي   باالترين  از  رسميت  برخورداري  به  معلوليت،  مبناي  بر  تبعيض  بدون  را   بهداشت  از  مندی 

ي يا غذا و مايعات بر مبناي  هاي بهداشتي، خدمات بهداشت آميز دسرتسی به مراقبت بشناسند. از انكار تبعيض 
امکانات و خدمات    ند. رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادالنه کن معلوليت جلوگيي  

اصل منع تبعیض، از جمله اصول بنیادین    درواقع بهداشتی نقش مهمی در نیل به استاندارد باالتر صحی دارد.  

 

1
. Hunt P. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 

and mental health. UN;2005. E/CN.4/2005/51. 
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میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و    2 طور که در ماده ود؛ و هامن ش می   دانسته املللی حقوق برش  در نظام بین 
اند حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر لحاظ  های عضو موظف فرهنگی هم اشاره شده است، دولت 

ها باید  ند و نیازهای آن هست ها مستحق رفتار ترجیحی نیز  ند. در این میان برخی گروه کن برای همگان تضمین  
 .توجه خاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و افراد دارای معلولیت مورد  

مسئولیت   - 2 و  تدریجی  بین تحقق  بازتوان: های  ارائه  در  ویژگی   املللی  از  اقتصادی،  یکی  حقوق  های 
تصادی،  بین حقوق اق   ری گذا اجتامعی و فرهنگی، اتکا به منابع اقتصادی است. این مسئله دلیل عمده تفاوت 

هاست که این حقوق را به  اجتامعی و فرهنگی و حقوق مدنی سیاسی بوده و توجیه اصلی اجازه دادن دولت 
( مسئله محدودیت منابع در کنوانسیون حقوق افراد دارای ۱84:  ۱387ند. )کریون،  کن اجرا  شیوه تدریجی  

نه از منابع انسانی، تکنولوژیکی، علمی  ها را ملزم به استفاده بهی بیان شده است و دولت   4معلولیت تحت ماده  
 کند. و مالی موجود برای اطمینان از برخورداری کامل از حقوق برش می 

تسهیل  به منظور  املللی  ند برای مشارکت در توسعه همکاری بین ا ها متعهد چنین مطابق کنوانسیون دولت هم 
های آموزشی اقدامات مقتضی را انجام دهند،  اطالعات، تجربیات، برنامه   گذاری اشرتاک و حامیت از تبادل و به 

هاي اقتصادي  ها، كمك از طريق انتقال فناوري   بخشی و دسرتسی چنین تسهیل همکاری در تحقیقات توان هم 
 :Skempes et al.,2015) ند. کن را تأمین  پذیر دسرتس هاي کمکی و  و فني شامل تسهيل دسرتس به فناوري 

10) 

بازتوا همکاری و مشارکت فعال در برنامه   - 3 برنامه :  نی ریزی خدمات  ریزی همکاری و مشارکت فعال در 
شود. مشارکت مردم در فرایندهایی که بر سالمت و زندگی  بخشی امری مهم و رضوری تلقی می خدمات توان 

حق مشارکت فردی و جمعی به منظور داشنت    گذارد، از دیدگاه حقوق برش بسیار مهم است. ها تأثیر می آن 
دارد.    واال   ی صحت اهمیت   بر ها مؤثر است از دیدگاه حق  فرصتی برای اثرگذاری بر تصمیامتی که مستقیامً بر آن 

طور خاص  کند، به خود عنوان می   ۱4که کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در نظریه شامره  چنان هم 
ء  باید جز   ، د کن ساز که ممکن است توسعه آنان را متأثر  مشارکت در فرایندهای تصمیم ها به  حق افراد و گروه 

تواند تضمین شود  مشی و راهربدی باشد. ارائه مؤثر خدمات بهداشتی تنها در صورتی می هر خط  جداناشدنی 
د دارای در کنوانسیون حقوق افرا  ( CESCR,2000: para 54د. ) شو زمینه مشارکت مردم توسط دولت فراهم   که 

گیری، هم یک اصل تفسیری کلی و هم یک تعهد دولتی  معلولیت مشارکت این افراد در فرآیندهای تصمیم 
بیان می  مقدمه  در  است.  معلولیت  مستقیم  افراد دارای  که  فرآیندهای  » کند  در  فعال  فرصت مشارکت  باید 

مشارکت  »   3مسئله در بند )پ( ماده  اهمیت این    دلیل گیری را داشته باشند... در حقیقت کنوانسیون به  تصمیم 
 را در بین هشت اصل حاکم بر کنوانسیون آورده است.   « کامل و مؤثر و ورود در جامعه 

است، که طبق آن کشورها موظف    ارائه شده   4ماده    3مشارکت در بند    باره تری از تعهدات دولت در رشح مفصل 
د  معلولیت  دارای  افراد  فعال  مشارکت  و  نزدیک  مشاوره  سیاست به  و  قوانین  اجرای  و  توسعه  اجرای  ر  های 

طور کلی، بازتوانی و متهیدات الزم برای به   ند. ا گیری چنین در سایر  فرآیندهای تصمیم کنوانسیون مربوطه، و هم 
ها در طراحی خدمات و سیاست رضوری است؛ زیرا ارائه آن به افراد دارای معلولیت مربوط است و مشارکت آن 
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های متخصصان  بخشی و نتایج مطلوب آن دارند که ممکن است با دیدگاه را از نیازهای توان ها درک خود  آن 
های نهادی و چهارچوبی برای اطمینان از مشارکت  سازوکار ها را ملزم به ایجاد  متفاوت باشد. کنوانسیون دولت 

 (Skempes et al.,2015:11)کند.  واقعی و معنادار افراد دارای معلولیت در طول کل چرخه سیاست می 
راهربد و برنامه عمل ارائه بازتوانی بایستی بر اصل    گویی در ارائه خدمات  بازتوانی و اطالعات: پاسخ   - 4

گویی برای تحقق حق صحت حیاتی است؛ چرا که برای اجرای مؤثر متامی گویی استوار باشد. پاسخ پاسخ 
های زیادی است از  دارد. حق بر صحت حاوی بخش   های برشی، از جمله تحقق حق صحت جنبه اساسی حق 

های مؤثر  سازوکار اند؛ به  ویژه برای کسانی که در طول تاریخ از نقض حقوق خود رنج برده جمله بازتوانی، به 
مندی از خدمات بازتوانی متناسب با رشایط مناسب را برای بهره   ی های حل گویی دسرتسی پیدا کرده و راه پاسخ 

بر  CESCR,2000: para 55)   .نند خویش درخواست ک  را  الزاماتی  افراد دارای معلولیت،  ( کنوانسیون حقوق 
تعیین یک یا چند  » مسئولیت   33ماده  ۱1گویی مشخص کرده است: بند ها با توجه به هر سه بعد پاسخ دولت 

های مختلف  خش برای مسائل مربوط به اجرای کنوانسیون و تسهیل اقدام در سطوح و ب   « نقطه کانونی در دولت 
کشورها را ملزم به ایجاد    33ماده    22دهد. بند  ها تخصیص می دولت با ایجاد یک مکانیزم هامهنگی را به دولت 

کنوانسیون » یک   اجرای  بر  نظارت  و  ترویج، حفاظت  برای  مکانیزم مستقل،  یا چند  شامل یک    « چهارچوب، 
کند. در انجام این کار، تحت  کنوانسیون تأکید می ها برای نظارت بر اجرای  کند. این ماده بر تعهد دولت می 
های آماری و تحقیقاتی، برای کمک  آوری متام اطالعات مربوطه، از جمله داده ها موظف به جمع ، دولت 3۱ماده  
ارزیابی پیرشفت خود در دست به آن  انتشار این اطالعات در فرمت ها در  به اهداف کنوانسیون و  های  یابی 

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر اسناد حقوقی که    (Skempes et al.,2015: 15)  ند. ا پذیر دسرتس 
افراد دارای معلولیت پرداخته  به دولت   باره اند؛ در به حقوق  را  ها  ارائه خدمات بازتوانی نقش و جایگاه اصلی 

چنین  کنند. هم د دارای معلولیت می های حقوقی افرا ها را ملزم به حفاظت و تضمین متام جنبه اند و دولت داده 
ند. در طول  کن   این خدمات فراهم   ها زمینه مناسب را برای ارائه در مورد بازتوانی تأکید زیادی دارند که دولت 

چنین  فرایند اجرا، اصول مندرج در کنوانسیون و قواعد حقوق برشی را در رأس فعالیت خویش قرار دهند. هم 
از مش  بازتوانی  نهادهای مدنی  ارکت اشخاص دارای معلولیت و همکاری سازمان در فرایند  های غیردولتی و 

 ند.  کن استفاده  

 

کنند، و يك يا چند مرجع مل درون دولتي براي موضوعات مرتبط با اجراي كنوانسيون حارض تعيي مي هاي عضو، بر مبناي نظام سازماين خود،  . دولت 1
هاي گوناگون  و سطوح  مختلف اعامل  منظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخش توجه كايف در ايجاد و يا تعيي سازوكارهاي هامهنگي در درون دولت را به 

 کنند. مي 
كار مستقل را  و مبناي نظام اداري و حقوقي خودش، در درون دولت عضو، در صورت مقتيض، چهارچويب از جمله يك و يا چند ساز  هاي عضو، بر . دولت 2
كاري  تعيي و يا ايجاد شود،  و گاه كه چني ساز کنند. آن ، حاميت و نظارت بر اجراي كنوانسيون حارض ايجاد، تعيي، تحكيم يا حفظ مي منظور ارتقا به 
 دهند. حقوق برش را مد نظر قرار مي   هاي عضو، اصول مرتبط با نهادهاي مل در مورد حاميت و ارتقاء لت دو 
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کپ  بر اساس رسوی ملی که توسط مؤسسه هندی بررسی وضعیت افراد دارای معلولیت در افغانستان:    - ب 
که بدون شک    ند ا کشور درگیر معلولیت شدید   درصد از نفوس   ٪ 2/ 7انجام شد؛    2005در سال    1اینرتنشنال 

این    شامر به بهداشت در کشور    نداشنت   دسرتسی کافی طی این چند سال و وضعیت توأم با جنگ، خشونت و  
است. با وجود اقدامات قانونی دولت در زمینه احقاق حقوق افراد دارای معلولیت به نظر    یافته افراد افزایش  

دن قوانین چندان موفق نبوده است. وزارت کار امور اجتامعی، شهدا و معلولین  ر ک رسد، دولت در عملیاتی  می 
 در انجام وظایف خود با مشکالت فراوانی مواجه است، از جمله کمبود منابع مالی.  

سامان دادن به ابعاد مختلف زندگی این اشخاص را ندارد. پرداخنت    برای افغانستان برنامه راهربدی مشخصی    
های زندگی افراد دارای معلولیت نیاز به برنامه مدون و بلندمدت و مستمر دارد؛ نه رصف انجام  ه به متامی وجه 

( گزارش نهایی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان  ۱3۹8که تاکنون نتیجه نداده است. )دانش،    ی کارهای 
گونه که شایسته و  آن  ، گویای این واقعیت است  ، ۱3۹8از وضعیت حقوق برشی افراد دارای معلولیت در سال 

  فراهم های فراگیر و اختصاصی برای این افراد در کشور های مختلف آموزش نیاز جامعه افغانستان است، زمینه 
عامل کاهش حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در بازار کار و سطح جامعه است و علت خود  ین امر  ا نشده است.  

ها برای اشخاص دارای معلولیت ذهنی  اشخاص است. این چالش مندی این  آن، شکوفا نشدن استعداد و توان 
شان که  ترین حقوق از افراد دارای معلولیت، از ابتدایی   مراتب بیشرت است. این گروه های مضاعف به و معلولیت 

های  آموزش، بازتوانی و دسرتسی به خدمات صحی است، برخوردار نیستند و داشنت شغل مناسب برای گروه 
( یکی از اقدامات ۱۱:  ۱3۹8اد دارای معلولیت چالشی بزرگ است. )کمیسیون مستقل حقوق برش،  افر   تفاوت م 

اساس   دولت در زمینه بازتوانی افراد دارای معلولیت تأسیس انستیتیوت ملی معلولین در شهر کابل است. بر 
های خدمات کلینیکی،  معلولین، انستیتیوت ملی معلولین در بخش  اطالعات وزارت کار امور اجتامعی، شهدا و 

بازتوانی، زبان اشاره، خط بریل، خدمات کشف واقعیات در زمان مناسب و مداخله به موقع در هنگام وقوع  
 2کند. های طبیعی، ارائه خدمات مشاوره به افراد دارای معلولیت فعالیت می معلولیت 

 گیری های تحقیق و نتیجه یافته 
کنوانسیون تنها سندی است که  این   . به تصویب رسید  2006ر سال کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت د 

توجه کشورهای  صورت اختصاصی به حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته است. هدف از تصویب آن جلب  به 
مختلف به حقوق افراد دارای معلولیت و تضمین و تعهد برای احقاق حقوق آنان در جامعه است. حق دسرتسی  

های حق بر صحت است که در گروه حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  انی یکی از بخش به خدمات بازتو 
های حقوق این گروه ماهیت تدریجی و وابستگی به منابع موجود کشور است. که  قرار دارد. از جمله ویژگی 

  ، برشی حقوق    دیگر نظیر    ، حق بر صحت   در مورد ها  کند. تعهد دولت دولت کفایت منی   نکردن   مداخله رصفاً  

 

1
. Handicap International survey 2005. 

تاریخ    ۱3۹3/ ۱/ 3۱نرش تاریخ   da.azadiradio.comپذیر از  دسرتس کی، ویدا، اولین انیستیتیوت ملی برای معلولین در کابل افتتاح شد، رادیو آزادی،  . بره 2
   ۱3۹۹/ ۱0/ 30مشاهده:  
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ای عمل کند که آزادی عمل و کرامت فرد حفظ  یعنی دولت به شیوه   ؛ تعهد به احرتام   - ۱دارای سه بعد است:  
  ؛ تعهد به حامیت   - 2شود.  های حکومتی اعامل می حق بر صحت این امر از طریق قوانین و سیاست   باره شود. در 

تنها دولت نباید مداخله کند بلکه باید از مداخله اشخاص ثالث نیز  طبق این تعهد، حقوق افراد محرتم است و نه 
کننده صحی را به حداقل رسانده و  ها باید تالش کنند خطرات تهدید د. این تعهد یعنی دولت کن جلوگیری  
تعهد به    - 3له اشخاص ثالث انجام دهند.  رضوری را برای حامیت از حق بر صحت مردم در برابر مداخ   ی اقدامات 
ند که افراد را در عمل قادر به برخورداری از صحت  ا ها ملزم به انجام اقداماتی بر اساس این تعهد دولت   ؛ ایفا 
 ای و قضایی است. کند. از جمله این اقدامات، اقدامات تقنینی، اداری، بودجه می 
عوامل     م   نداشنت   دسرتسی از جمله  دارای  بازتوانی افراد  به خدمات  است. طبق    ، علولیت  مالی  منبع  نبود 

که باید با اتخاذ    سازی کنوانسیون را در کشور خود به عهده دارند ها وظیفه پیاده اسناد دولت   دیگر کنوانسیون و  
 های مختلف این وظیفه را انجام دهند. تدابیر مناسب در زمینه 

به قانون اساسی و قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت،    گذاری با عنایت دولت افغانستان در زمینه قانون 
تبعیض بر مبنای معلولیت است که در نظام    نبود   ، کنوانسیون   های داشته است. یکی از تأکید   پذیرفتنی عملکرد  

حقوقی کشور در حال حارض تبعیض قانونی و شکلی وجود ندارد. بررسی وضعیت افراد دارای معلولیت در  
های دولت در این زمینه موفقیت چندانی نصیب آنان نشده است. در  رغم تالش به دهد؛  ن نشان می افغانستا 

  . ند که نتیجه وضعیت نامناسب صحی و البته ناامنی حاکم در کشور است اافغانستان افراد زیادی دچار معلولیت 
باید راهکار م   باره این امر بیانگر این مسئله مهم است که دولت در  داشت وضعیت  نظر ناسبی با در این افراد 

  یکفایت بی باره از  اطالعات موجود در این   بیشرت د.  کن ها فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بین مردم اتخاذ  خانواده 
مند و نارضایتی افراد دارای معلولیت  مدت و هدف دراز ای  دهی این افراد و نداشنت برنامه دولت برای سامان 

 حکایت دارد. 
اهمیت، توجه بیشرت وزارت کار    دارای خدمات بازتوانی و جایگاه دولت در تأمین آن نکته    دسرتسی به   باره در   

باره و همکاری با نهادهای خصوصی داخلی و خارجی است. هدف از  امور اجتامعی، شهدا و معلولین در این 
ن و اسناد حقوقی دیگر  راهربدی مناسب در پرتو کنوانسیو   بازتوانی بازگشت مجدد فرد به جامعه است، اگر برنامه 

شان کاسته خواهد شد. به این  های تهیه شود؛ بدون شک از وابستگی این افراد به دولت و خانواده  باره در این 
داشنت شغل مناسب و منبع درآمد برطرف خواهد شد. این   یعنی  ؛ های اساسی این افراد طریق یکی از چالش 

 امر به استقالل، ایجاد انگیزه و عزت نفس آنان کمک شایانی خواهد کرد. 
شده نشانگر اهمیت نقش و جایگاه دولت در بهبود وضعیت افراد دارای معلیولیت در  مطالعات انجام  ، پایان  در 

وری را در زمینه تأمین خدمات بازتوانی برای افراد دارای  متامی ابعاد حقوقی است. دولت نقش اساسی و مح 
های عمومی کمیته حقوق اقتصادی و رهنمودهای کنوانسیون دولت  معلولیت به عهده دارد. باتوجه به نظریه 

برنامه کاربردی و هدف   افزون  تهیه یک  نهادها و ارکان  بر  از مشارکت افراد دارای معلولیت و سایر  باید  مند 
ها اصول مندرج در کنوانسیون را رعایت کنند. دولت  ند و در متامی برنامه کن خصوصی استفاده  حکومتی و  

رفت از وضعیت موجود و بهبود رشایط فعلی باید توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را در  افغانستان برای برون 
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در زمینه ارائه خدمات بازتوانی نزدیک  تا از این طریق بتواند اندکی به اهداف کنوانسیون    س امور خود قرار دهد أ ر 
 شود. 
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املللی  حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت در اسناد بین 
 و نظام حقوقی افغانستان 

 مصطفی شفیق 

 چکیده 
  شامر شود.  ر مهم و اساسی حقوق برش یاد می نیافته، اما بسیا عنوان بخش توسعه از حقوق فرهنگی معمواًل به 

معلولیت افراد  از    ی زیاد  بین   دارای  و  ملی  در سطح  گوناگونی  تدابیر  اتخاذ  موجب  .  ند املللی شد در جهان 
ها  شود و به همین دلیل نیز اغلب آن شدن ایشان می ا کشیده و سبب به انز   این افراد حد  از بودن بیش پذیر آسیب 

منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش،    انند . اسنادی م یستند در امور اجتامعی ن عماًل قادر به مشارکت  
صورت املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به املللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین میثاق بین 

وق برشی تا پایان  طور کلی هیچ سند حق کند. به نوع تبعیض اشاره می ها فارغ از هر مستقیم به برابری انسان غیر 
عنوان یک دستۀ مورد حامیت،  طور مستقیم به واژه معلولیت، تأمین حقوق اجتامعی و فرهنگی به قرن بیستم به 

کودکان دارای معلولیت ذهنی و جسمی را    23جز کنوانسیون حقوق کودک که در ماده  اشاره نکرده است؛  
املللی،  با هدف تدوین و اجرای مقررات کار در سطح بین  املللی کار مدنظر دارد. بنابراین، ایجاد سازمان بین 

.  شود دانسته می گامی اساسی در حامیت از حقوق کارگران و تالش برای برقراری عدالت اجتامعی  ۀ  منزل به 
طیف    دلیل ین  ه ا معقول و مناسب برای همه از جمله افراد دارای معلولیت است و ب   ی هدف این سازمان، کار 

است. بنابراین، تدوین کنوانسیون مربوط به تأمین حقوق    کرده تصویب  رتبط با حق کار را  وسیعی از اسناد م 
( توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقطه عطفی در حامیت از حقوق 2006اشخاص دارای معلولیت ) 

اد دارای  افر شود. این کنوانسیون در پی شناسایی رفع تبعیض و ایجاد فرصت برابر بین  افراد مزبور تلقی می 
شده در منشور سازمان ملل  با یادآوری اصول اعالم   های عضو کنوانسیون . دولت است و سایر افراد    معلولیت 
عنوان بنیان آزادی، عدالت  منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و الینفک همۀ اعضای خانوادۀ برشی را به   ، متحد 

گونه مستمر بر وضعیت  ق برش افغانستان به د. کمیسیون مستقل حقو ن شناس و صلح در جهان به رسمیت می 
داده    کرده و گزارش   حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت )اعم از زنان، مردان و اطفال دارای معلولیت( نظارت 

برای بهبود وضعیت حقوق برشی این اشخاص به حکومت و جامعه افغانستان پیشنهادهایی    ، است. در ضمن 
ها متعهد و  املللی که افغانستان به آن ن مطابق اسناد ملی کشور و اسناد بین ارائه کرده است. دولت افغانستا 

که این واقعیت، در مواد    است ترین حقوق برشی شهروندان شناخته شده ملحق است، آموزش، بخشی از اساسی 
وح  وض دارای معلولیت، به حقوق اشخاص جهانی کنوانسیون   24قانون اساسی افغانستان، نیز ماده    43و    22

 بازتاب یافته است. 

 

   ( پژوهشگر ارشد صلح و استاد دانشگاهmustafa.shafiq1988@gmail.com  ) 



 ژمی  ۱3۹۹ ه،ګڼمه څلور کال،  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -برش علمي حقوق | 238

املللی و نظام  مقاله حارض، وضعیت حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت را مطابق اسناد بین 
بدون    تأمینِ   ه دهد و در این زمینه دولت افغانستان خود را ب حقوقی افغانستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار می 

و   الزامی  موجود در این زمینه،  املللی اسناد بین  در که  داند حقوق اشخاص دارای معلولیت متعهد می  ِ تبعیض 
 . شده است دانسته  ها  دولت از وظایف اصلی  رعایت آن  

 املللی. های بین کنوانسیون   ، حقوق برش و قانون اساسی معلولیت، حقوق اجتامعی و فرهنگی،    کلیدواژگان: 

 مقدمه 
های انسانی است که معموالً از جهت حقوقی، سیاسی،  ز نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه اصطالح اقلیت ا 

ها،  املللی اقلیت ای قرار دارند. امروزه با توجه به اهمیت بین فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و رشایط حاشیه 
به  موضوع  و مسئله این  موضوع جهانی  دولت   عنوان یک  از  بسیاری  است برای  دارای  ها مطرح  افغانستان   .

های تاریخی افغانستان به دنبال ها در همه دوره های گوناگون مذهبی، قومی و زبانی است. این اقلیت اقلیت 
اند. بنابراین، در اصطالح حقوقی دستیابی به حقوق  مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی خود بوده 

دی، جایگاه و حقوق افراد دارای معلولیت نیز تحت همین  ها از منظر حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصا اقلیت 
شوند که از امتیازات کامل حقوق شهروندی خویش برخوردار  عنوان مطرح است، که شامل آن دسته افرادی می 

اند، قابل تحلیل  در حاشیه قرار گرفته   کم دست باشند، اما متأسفانه این طیف عظیم از جامعه محروم مانده و یا  
املللی و  از دو منظر اسناد بین   است. واکاوی حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت   و ارزیابی 
بین  نظام حقوقی؛  حقوق  و  داخلی  اسناد  و  دولت مورد  امللل  سازمان توجه جدی  و  های  ها، جامعه جهانی 

بدون تبعیض جامعۀ خویش سان و برابر و  الزاماً از حقوق و امتیازات یک   که این و  است  گرفته    املللی قرار بین 
های زبانی، قومی، دینی و  هایی چون ویژگی برخوردار باشند. اصطالح اقلیت که غالباً از نظر حقوقی با ویژگی 

ای و در موقعیتی  های انسانی است که در رشایطی حاشیه مذهبی همراه است. در برگیرنده آن دسته از گروه 
 یبرند. به بیان امعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رس می دستی کمیتی و در عین حال اجت ناشی از فرو 

شود که دین، زبان، نوع زندگی و فرهنگ آنان با افراد دیگر  دیگر، اقلیت به قسمتی از افراد یک جامعه اطالق می 
ولی    ، سان نیست. تعداد افراد اقلیت در یک جامعه ممکن است در مقایسه با اکرثیت قابل ذکر نباشد جامعه هم 

تواند دولت نیز  های اکرثیت جامعه، می عنوان یکی از مجموعه ز نظر حقوقی مواردی وجود دارد که اقلیت به ا 
های  ترین چالش نشین در جهان، یکی از مهم تناسب رشد جمعیت شهر به   ( 2۱۱  : ۱386  )شوتار،   تشکیل دهد. 

مندی آنان از حقوق شهری  هره فراروی دولت در ایجاد عدالت اجتامعی و اعتالی حقوق شهروندان، مسئلۀ ب 
افراد که دچار نقص  از  به حقوق شهروندی آن دسته  ها یا مشکالت  ها، محرومیت است. در این میان، توجه 

های مضاعف نیاز دارند، در فرایندی نتیجه محور بر کیفیت ارائۀ خدمات  اند و به دالیل گوناگون به حامیت خاص 
طح حکمرانی خوب در سیستم حکومتی تأثیر مستقیم دارد. به  عمومی در جامعه از سوی دولت و سنجش س 

تعبیر یان الیاسون، رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، »کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با  
در    افراد دارای معلولیت گفنت از وضعیت و شأن اجتامعی  گیرند.« سخن پذیرترین شهروندان اندازه می آسیب 

حقو  ما فراخنای  نظر  مورد  »شهروندی«  از  آنچه  تعریف  به  شهری  می ق  شایانی  شهروندی  ست، کمک  کند. 
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شود و هم  کند که »هم از سوی متامی اعضای یک اجتامع سیاسی مطالبه می ای از حقوق را اعطا می مجموعه 
االر آتنی آن باشد و چه  س آمده از تصویر مردم چه بر ،  حال، تصور ما از شهروند با این  یابد.« به آنان اختصاص می 

های بدنی است.  کنندۀ تصویری از توانایی فیزیکی و انجام فعالیت تداعی   ، برآمده از ایدۀ روسویی مرد پرهیزگار 
واقع، اگر گزارۀ شهروندی را یک واقعیت و پدیدۀ اجتامعی بدانیم، موقعیت شهروند بر حس عضویت داشنت  در 

اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و سیاسی    تفاوت های م نه در حوزه در یک جامعۀ گسرتده برای مشارکت فعاال 
ها  سو و ویژگی که مثرۀ ارتباط متقابل بین افراد دارای نقص و ناتوانی از یک ،  داللت دارد. با این نگرش، معلولیت 

ل  عنوان کسی که وجودش منایانگر یک مشک معلول را به   ، سو است و رشایط محیط زندگی اجتامعی او از دیگر 
سازد  نگرش، آسیب مهمی به جایگاه او در سطح جامعه وارد می   منایاند و این نوع در شهروندی کامل است، می 

دیگر، طرد اجتامعی به معنای فرایندی است که در    آورد. به عبارت اش را فراهم می و اسباب طرد اجتامعی 
شوند. طرد اجتامعی شامل  حاشیه رانده می های اجتامعی و افراد معینی از اجتامع طرد و به نتیجۀ آن، گروه 

  : ۱3۹7کسست اجتامعی، فرهنگی و اخالقی میان افراد و جامعه است. )گرجی ازندریانی و شیرزاد نظرلو، 
رشایط صلح و امنیت بر مبنای احرتام کامل برای اهداف و اصول مندرج    که این داشت  نظر بنابراین، با در   ( ۱38

ویژه در  اسناد حقوق برشی نافذ، جهت حامیت کامل از افراد دارای معلولیت به در منشور ملل متحد و رعایت  
. با اذعان به اهمیت دسرتسی به محیط فرهنگی، اقتصادی،  است منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان رضوری  

لیت در  افراد دارای معلو   کردن اجتامعی، فیزیکی، به صحت، آموزش و به اطالعات و ارتباطات در جهت توامنند 
 های بنیادین، رضوری است. مندی کامل از متامی حقوق برش و آزادی بهره 

 فرایند تکوین تاریخی حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت 
از دوران باستان مورد توجه جوامع مختلف بوده و بررسی سیر تاریخی    افراد دارای معلولیت طورکلی، وضعیت  به 

کودکان در دوران باستان    گرفته است. تلقی معلولیت این موضوع گواه تحول عمیقی که در این حوزه صورت 
.  شد ها از خانواده و جامعه می ها و یا طرد آن ها در پیشگاه الهه شدن آن عنوان مجازات الهی سبب قربانی به 

( یعنی گفتار و تعقل را به  Logosکر و الل واژۀ لوگوس )  شد تا بعداً افالطون نیز در مورد افراد  است همین امر 
کند.« شاید بتوان انعکاس این موضوع را   تواند تعقل منی   ، زند که حرف منی د که »کسی کن گیرد و اعالم    کار 
مهری پدر  مورد بی   زمانی زال سبب داشنت موی سپید کرد.    گونۀ دیگری در دورۀ اساطیری ایران نیز مشاهده به 

افراد    ( 308  : ۱3۹0  آبادی، قوام   )رمضانی   گردد. بان رها می رانده و در بیان   گیرد و به همین علت از خانه قرار می 
شوند  اغلب به عللی خارج از ارادۀ خود به نوعی ناتوانی جسمی یا روحی یا هر دوی آن دچار می   دارای معلولیت 

کلی   طور باید مورد اهتامم جوامع قرار گیرند و اقداماتی در راستای احرتام به حقوق ایشان اتخاذ گردد. به   که 
 توان آن را به سه دوره خالصه کرد:  در سیر زمان متحول شده و می   افراد دارای معلولیت به  رویکرد جامعۀ برشی  

 افراد دارای معلولیت به  دورۀ نخست یا رویکرد سنتی  
  افراد دارای معلولیت در این دوره، بیشرت قائل به طرد مطلق  افراد دارای معلولیت؛ به اول یا رویکرد سنتی   دورۀ 

اتخاذ چنین    سبب توانی ایشان در ادارۀ امور  نا گرفتند. ضعف و  گونه ارزشی برای آن در نظر منی بودند و هیچ 
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افراد به  رویکردی   به چشم  شد. لذا در این دوره نگرش مثبتی  می   این  به حضور و فعالیت ایشان در جامعه 
 شدند.  طور کلی از جامعه حذف می جهت آنان از جامعه طرد و یا در مواردی به ین ه ا خورد و ب منی 

 افراد دارای معلولیت دورۀ دوم یا رشوع توجه به وضعیت  
افراد دارای  دوم یا رشوع توجه جدی به وضعیت و تأمین جایگاه حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی    دورۀ 

بود.    این افراد های جهانی اول و دوم نقطۀ عطفی برای رشوع توجه به وضعیت  بود. بعد از پایان جنگ   معلولیت 
  در مورد توانست  زیرا دیگر منی   ، ها، جامعه رویکرد سنتی و اولیۀ خود را کنار گذاشت بعد از پایان این جنگ 

شدند و به  قهرمان ملی تلقی می   ه مثاب به   دارای معلولیت تفاوت باشد. رزمندگان  بی   دارای معلولیت رزمندگان  
ساز  د. این امر خود زمینه کر می ها  حامیت از حقوق آن   منظور را به بایست اقدامات الزم  همین دلیل نیز جامعه می 
افراد دارای  میدان نربد و سایر    افراد دارای معلولیِت اعم از    افراد دارای معلولیت امی  توجه جدی به رسنوشت مت 

 د.  ش   معلولیت 
 دورۀ سوم یا دورۀ کنونی وضعیت افراد دارای معلولیت 

رسانجام دورۀ سوم یا دورۀ کنونی است. در این دوره جامعۀ برشی فاصلۀ زیادی از رویکرد سنتی خود در قبال  
های زیادی در د و تالش ش متحول  دارای معلولیت به افراد تدریج نگرش جامعه گرفت. به  معلولیت افراد دارای 

از جامعه است و هامنند    بخشی   دارای معلولیت تردید،  رعایت و احرتام به حقوق ایشان انجام شد. پس بی   مورد 
ۀ مشارکت وی را تسهیل کرد تا بتواند  منظور باید زمین ین ه ا برخوردار شود. ب  های برابر افراد سامل باید از فرصت 

افراد  املللی در جهت حامیت از حقوق  استعدادهای خود را شکوفا کند. بنابراین، تدوین مقررات ملی و بین 
منظور حامیت از حقوق افراد  . به است  این افراد به دهندۀ تغییر اساسی در رویکرد سنتی  نشان  دارای معلولیت 
بینی شده تا رعایت مؤثر  وین مقررات، نهادهایی نیز در حقوق داخلی و کشورها پیش بر تد   افزون دارای معلولیت  

تأمین  را  مزبور  دهه  حقوق  از  بعد  به  معلولیت  دارای  افراد  توسعۀ حقوق  و  اوج گسرتش  بنابراین،    70کنند. 
افراد عقب می باز    علولیت دارای م ، اعالمیۀ حقوق اشخاص  ۱۹7۱ماندۀ ذهنی  گردد. تصویب اعالمیۀ حقوق 

ویژه برای افراد    ای ه عنوان سال جهانی افراد دارای معلولیت و اختصاص ده به   ۱۹8۱  سال   یه و اعالم   ۱۹75
معلولیت   تالش   ۱۹۹2  -   ۱۹83دارای  این  جمله  از  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ست.  ها توسط 

هۀ گذشته تحول یافته و  سازی محیط در چند د بنابراین، مفهوم مناسب   ( 30۹  : ۱3۹0  آبادی، قوام )رمضانی 
شده  رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته  دامنۀ شمول بیشرتی پیدا کرده است. این مفهوم در ابتدا مرتادف با 

شدن ساختامن  پذیر  دسرتس میالدی، این مفهوم با   ۱۹80شد. در دهۀ و »محیط بدون مانع« به کارگرفته می 
بیشرتی یافت. در دهۀ  «، دام پذیر دسرتس و محیط شهری و یا »طراحی   میالدی، موضوع    ۱۹۹0نۀ شمول 

سازی را بسیار گسرتش داد و مسائلی نظیر دسرتسی آسان  شمول« مطرح شد که مفهوم مناسب »طراحی همه 
نقلیۀ عمومی، ورودی  انواع راهنامهای صوتی، تصویری، ملسی و  های یک به وسایل  برای همه، نصب  سان 

 ها را شامل شد.                                                                                                   اده همۀ مردم، فارغ از میزان توانایی یا محدودیت آن طراحی اجزای ساختامن برای استف 
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 تحلیل مبانی نظری حقوق برش و حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت 
متفاوت در عرصۀ حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت وجود داشته است که هریک  کلی، سه دیدگاه    طور به 
اند. نخستین دیدگاه  املللی مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت انعکاس یافته تناسب در برخی از اسناد بین به 

در   ویژه   ی لیت امتیازات به دیدگاه »رفاه اجتامعی« شهرت دارد که بر اساس آن، دولت باید برای افراد دارای معلو 
خود با  نظرگیرد تا آنان از وضعیت رفاهی، اقتصادی و اجتامعی مطلوبی برخوردار شوند و در تأمین نیازهای 

وضعیت حقوق افراد دارای معلولیت،    ی این رویکرد در ارتقا   ناکامی مشکالت کمرتی مواجه باشند. به دنبال  
موجب این نگرش،  ها« استوار بود. به صل »برابرسازی فرصت رویکرد جدیدی در این عرصه ظهور کرد که بر ا 

به دولت  را  الزم  و قضایی  اجرای  تقنینی،  اقدامات  باید متامی  از  ها  معلولیت  دارای  افراد  برخورداری  منظور 
های ترجیحی  های برابر با سایر افراد جامعه انجام دهند و برای نیل به این مقصود، در صورت نیاز سیاست فرصت 
ها که  اذ یا منابع بیشرتی به این افراد اختصاص دهند. مجموعه قواعد استاندارد مربوط به برابرسازی فرصت اتخ 

سال   بسیار    ۱۹۹3در  نکات  حاوی  و  بوده  رویکرد  این  تأثیر  تحت  عمیقاً  رسید،  عمومی  مجمع  تصویب  به 
دی موجب شد که رویکرد برابری  ارزشمندی در زمینۀ رفع تبعیض بر مبنای معلولیت است. بنابراین، تحوالت بع 

عنوان بخشی از نظام  صورت نگرش حقوق برشی تکامل یابد و حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز به ها به فرصت 
ها مورد توجه جدی قرار گیرد. حاصل  چون زنان، کودکان و اقلیت های خاصی هم کلی حقوق برش در کنار گروه 

املللی مربوط به حقوق اشخاص دارای  لولیت در قالب کنوانسیون بین نگاه حقوق برشی به حقوق افراد دارای مع 
االجرا شده  الزم   2008آور در این زمینه از سوم ماه می  عنوان نخستین سند الزام معلولیت متجلی شد که به 

بنابراین، بحث در باب مبانی فلسفی حقوق برش از عهدۀ این مقاله خارج    ( 2۱2- 2۱۱  : ۱387  است. )یوسفیان، 
ها از جمله نظریۀ حقوق طبیعی، نظریۀ حقوق موضوعه،  ست. اما ذکر این نکته رضوری است که برخی نظریه ا 
تأثیر زیادی داشته در شکل   ، مدار است اخالق ویژه دیدگاه کانت که  به  نکتۀ است   گیری منشور حقوق برش   .  

ین  ه ا تواند و باید دارای ارزش باشد. ب اساسی در مباحث فلسفی حقوق برش این است که حیات انسانی می 
معنا که انسان به ماهوی انسانی دارای ارزش احرتام و حرمت است و این ارزش او باید تضمین شود. از سوی  

ه و تکریم شود. در مادۀ یک آن  دیگر انسان دارای حق تعیین رسنوشت است که باید این حق نیز محرتم شمرد 
گونه  شود که »همۀ مردم در اصل رشافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ بدون هیچ نیز چنین مطرح می 

تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتامعی و غیره« در مادۀ دوم نیز ذکر  
هی، حقی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و  شود که »زندگی موهبتی است ال می 

کرده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند.«    ها واجب است که از این حق حامیت جوامع و حکومت 
های مهمی بوده است که طی سالیان گذشته  باید اذعان کرد که موضوع ناتوانی و معلولیت از جمله چالش 

در اعالمیۀ حقوق کودک که به تصویب    ۱۹24بار در  ر کانون بحث و بررسی فرار داشته است. نخستین همواره د 
گانۀ آن گنجانده شد؛ »کودکی که دارای معلولیت ذهنی است،  جامعۀ ملل رسید، این جمله در یکی از موارد پنج 

می موضوع ناتوانی و ی زی بر حضور دا باید یاری شود«. شاید بتوان قرارگرفنت این جمله و واژۀ »معلولیت« را آغا 
  : ۱383  های حقوق برشی سازمان ملل متحد دانست. )کاملی، ها و قطعنامه معلولیت در بسیاری از اعالمیه 

می   ( 45 نشان  انسانی  جوامع  تاریخ  مطالعه  جامعه،  بنابراین،  اعضای  حقوق  از  حامیت  برای  که  دهد 
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های حکومتی بر بنیان حامیت و وفاداری متقابل دولت و  طور کلی نظام سازوکارهایی طراحی شده است. به 
مبتنی  انسان ا مردم  محیط ند.  در  خود  از  دفاع  و  حفظ  رضورت  از  آگاهی  با  خصومت ها  ناگزیر  های  آمیز، 

عهده  با  تا  کردند  ایجاد  را  حکومتی  حامیت  دار ساختارهای  کنند.  حامیت  افراد  حقوق  از  حاکمیت،  شدن 
برش بین  حقوق  از  می املللی  تشکیل  را  معارص  برش  حقوق  تاریخ  از  فصلی  نهضت  ،  پدیداری  دالیل  دهد. 
تواند به  ها این پندار وجود داشت که هر دولتی می املللی حامیت از حقوق برش نیازمند بررسی است. قرن بین 

ی از حقوق  امللل رو، هیچ رضورتی به حامیت بین این ترین شکل ممکن رسنوشت اتباع خود را رقم بزند. از مناسب 
منی  احساس  سیاسی  برش  نظام  یک  کارکردهای  فرضی  ضعف  جربان  راستای  در  خارجی  مداخله  شد. 

کردند.  های تحت حاکمیت کشور دیگر خودداری می ها از دخالت در رس نوشت انسان پذیر نبود. حکومت توجیه 
دادند. گویا اظهار نظر  شان واکنش نشان منی عدالتی و خشونت حاکم در همسایگی خود کشورها نسبت به بی 

از حقوق برش، مناسب و امید  بر رفتار حکومت در راستای حامیت  نظارت  ایده  نگرش  نبود. در این  ها  بخش 
،  ۱6۹0( در اثر معروفش دو رساله حکومت در سال  ۱704- ۱632گونه مبنای واقعی نداشت. جان الک ) هیچ 

کرد: »انسان قادر است خود را از    ند، قاطعانه ادعااو مستقل   شان آزاد، برابر ها بنا برماهیت با این فرض که انسان 
تواند  کس منی کند، محروم سازد. هیچ برداری می عنوان یک موهبت طبیعی از آن بهره همه حقوق طبیعی که به 

کس از قدرت مطلق نسبت به خود یا  به دیگری قدرت و اختیار بیشرت از آنچه خود دارد، واگذار مناید و هیچ 
تواند خود را  بودی حیات خود یا حیات و اموال دیگری برخوردار نیست. انسان منی منظور نا به دیگری به   نسبت 

های طبیعی خود را حتی در  لهوسانه دیگری قرار دهد.« منظور این است که هرکسی آزادی در اختیار قدرت ب  
نهاد برابر دستگاه حکومتی، حفظ می  ابعاد یک  تأثیر اجتامعی  بی   کند؛ یعنی  تسلیم  قید و رشط  سیاسی، 

نامرشوع دولت  فرد بتواند از حقوق بنیادی برای مخالفت با درخواست   که این رو، راه برای  نیست. ازاین  های 
( نخستین قانون  ۱776ژوئن    ۱2در اعالمیه حقوق ویرجینیا )   ( 34  : ۱3۹2استفاده کند، باز است. )سلیمی، 
ک، تقریباً انعکاس دقیقی یافت. در بخش اول این سند چنین  های جان ال اساسی در آمریکای شاملی، ایده 

ند و از برخی حقوق ذاتی برخوردارند؛ حقوقی  ا شان کاماًل آزاد و مستقل ها بنابر طبیعت آمده است: »همه انسان 
ها را  ها را با هیچ پیامنی سلب کرد یا نتایج آن توان آن آید، منی می که وقتی در یک وضعیت اجتامعی به اجرا در 

برداری از اموال و کسب لذایذ و  یابی و بهره نادیده انگاشت؛ یعنی برخورداری از حیات، آزادی یا ابزارهای دست 
 ( 36  : ۱3۹2امنیت.« )سلمی، 

 املللی حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت در اسناد بین 
توانان سبب شده است این قرش  ت و نا تحمیل رشایط و وضعیت خاص جسامنی و روحی به افراد دارای معلولی 

طور عام و خاص در  های متعددی به ل به اقلیتی شایستۀ توجه و محق در اعامل تبعیض مثبت شده و تالش بد 
مختلف   آزادی   برای سطوح  و  حقوق  صورت احقاق  نظر  مورد  یک های  از  آزادی   گیرد.  و  حقوق  و سو،  ها 

،  ۱۹66املللی حقوق مدنی و سیاسی  ، میثاق بین ۱۹48 مصوب  که در اعالمیۀ جهانی حقوق برش هایی حامیت 
، و بسیاری از اسناد عام حقوق برشی آمده، در  ۱۹66املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  میثاق بین 
دیگر،    شود. از سوی شامل افراد دارای معلولیت نیز می   چون کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض   پرتو اصولی 
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  ۱۹75دسامرب    ۹مصوب    ۱۹75چون »اعالمیۀ مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت«    تو اسناد خاصی در پر 
شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل   ۱۹2۱، قطعنامۀ شامرۀ 3447مجمع عمومی طی قطعنامۀ شامرۀ 

اعالمیۀ حقوق عقب    و   ۱۹75می    6بخشی افراد دارای معلولیت مورخ  گیری از ناتوانی و توان متحد دربارۀ پیش 
نیز   2856مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ  ۱۹7۱دسامرب  20ماندگان روانی و ذهنی مصوب 

های  چنین، در ادامۀ تالش حامیت شود. هم   ویژه   ای گونه تالش شده است از حقوق افراد دارای معلولیت به 
مندی  ی معلولیت و ایجاد رشایط مناسب برای بهره املللی برای حامیت بیشرت از حقوق افراد دارا مراجع بین 

ها برای افراد دارای معلولیت«  های اساسی، »قواعد استاندارد در بارۀ برابرسازی فرصت آنان از حقوق و آزادی 
  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.   ۱۹۹3دسامرب    20در    48/ ۹6ه  طی قطعنامۀ شامر 

میالدی طی مواد    ۱۹8۹کنوانسیون حقوق کودک مصوب    ( ۱43  : ۱3۹7  اد نظرلو، )گرجی ازندریانی و شیرز 
مادۀ   م خود، به وضعیت کودکان دارای معلولیت توجه خاص داشته است. این کنوانسیون در بند یک  3۹و  23
آورده است: »کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است    23
در رشایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و رشکت فعال کودک در جامعه را تسهیل  باید  

کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود«. این کنوانسیون در مادۀ دوم خود به اصل منع  
های عضو این پیامن، برای هر  کند: »حکومت تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت اشاره کرده است و اعالم می 

گذاری و به دور از هرگونه وابستگی به ...معلولیت... و هر  هاست، بدون تبعیض و یا فرق که در قلمرو آن کودکی 
چنین،  کنند«. هم نامه را تضمین می که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیامن   موقعیت دیگری 

دولت کنفرانس جهانی توسعۀ اجتامعی کپ  با حضور رسان  میالدی در کشور    ۱۹۹5ها در مارس  نهاگ که 
ها، یعنی  ترین اقلیت دامنارک برگزار شد، در اعالمیۀ پایانی خود آورده است: »افراد دارای معلولیت یکی از بزرگ 

تشکیل می یک  را  انزوای  دهم جمعیت جهان  و  بیکاری  فقر،  به  ناچاری  روی  از  موارد  اکرث  در  اینان  دهند. 
اند... ما، در تعالی بخشیدن و نیل به اهداف جهانی دسرتسی عادالنه به تعلیم و تربیت  اجتامعی تن در داده 

های بهداشتی و اولیه،  مرتقی، دستیابی به باالترین سطح سالمت جسمی و روانی، دسرتسی همگان به مراقبت 
تالش به  رشایط کارگیری  به  مربوط  نابرابرهای  اصالح  راه  در  خاص  به    های  توجه  هرگونه  بدون  اجتامعی، 

های  های نژادی، ملیت، جنسیت، سن و سال و یا معلولیت، احرتام و ارتقای فرهنگ مشرتک و فرهنگ تفاوت 
گرا و کمک به  خاص خود، تالش در تقویت نقش فرهنگ در توسعه، حفظ مبانی اساسی توسعۀ مستمر مردم 

های مهم رعایت حقوق دانیم«. یکی از جلوه ا متعهد می گسرتش کامل منابع انسانی و توسعۀ اجتامعی خودر 
املللی حقوق برش مورد شناسایی قرار گرفته و  برش اصل عدم تبعیض است. این اصل در اغلب اسناد نظام بین 

د. اعالمیۀ جهانی حقوق برش و میثاقین حقوق مدنی و  شو های اصلی این نظام تلقی می عنوان یکی از پایه به 
بندی  کردند تا اصل عدم تبعیض را به شکل عام صورت اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی تالش سیاسی و حقوق 

املللی نهادینه سازند. به عبارت دیگر اصل عام عدم  کنند تا از این طریق رعایت حقوق برش را در سطح بین 
مربوط به زنان،    املللی شده در اسناد اولیۀ حقوق برش مجدداً در اسناد بعدی همچون اسناد بین تبعیض ذکر 

مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و از این منظر   2006کودکان و در نهایت در کنوانسیون حقوق اشخاص معلول 
ترین  تالش شد تا حقوق ترجیحی را برای این افراد در نظر بگیرند. جنگ، فقر و رشایط نامناسب بهداشتی از مهم 
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)مادرزادی یا اکتسابی( و ماهیت    رصف نظر از نوع معلولیت .  است عوامل معلولیت در کشورهای در حال توسعه  
آن )موقت یا دایمی(، افراد دارای معلولیت باید از کلیۀ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتامعی، اقتصادی و  

ای برای اعامل تبعیض شود. اعالمیۀ  ها نباید بهانه های جسمی و روحی آن فرهنگی برخوردار شوند و ناتوانایی 
ناپذیر  حقوق برش در دیباچۀ خود بر »حیثت ذاتی کلیۀ اعضای خانوادۀ برشی و حقوق یک سان و انتقال جهانی  

اعالمیۀ مزبور مقرر    م داند. مادۀ یک کند و آن را »اساس آزادی، عدالت و صلح« در جهان می آنان« تأکید می 
دارد که  ادۀ دوم اعالمیۀ مزبور اشعار می دارد که »متام افراد برش از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند....« م می 

گونه متایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ  تواند بدون هیچ »هرکس می 
هایی که  چنین ملیت، وضع اجتامعی، ثروت، والدت یا هر موقعیت دیگر، از متام حقوق و کلیۀ آزادی دیگر و هم 

ماده سیزدهم؛ حقوق    ( 3۱5  : ۱3۹0آبادی، مند گردد...« )رمضانی قوام ده است بهره در اعالمیۀ حارض ذکر ش 
کسی که قادر به  حقی است که باید دولت و جامعه برای هر   کار » :  دارند چنین بیان می   ( قاهره )   برش اسالمی 

هم مصلحت خود و  ای که و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه  انجام آن است، تضمین کند 
های اجتامعی برخوردار  کارگری حق دارد از امنیت و سالمت و دیگر تأمین هم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر 

کشی کرد یا به او  د یا از او بهره کر باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه 
کند  میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادالنه در مقابل کاری که ارائه می   کارگری بدون فرق زیان رساند؛ و هر 

در عین حال    ترفیعات استحقاقی را دارد و   ها و ها و پاداش د و نیز حق استفاده از مرخصی کن دریافت    رسیعاً 
ا کردند  موظف است که در کار خود اخالص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختالف پید 

به نفع    که این دولت موظف است برای حل این اختالف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون  
حق دارد که    . هرکس ۱»   جهانی حقوق برش آمده است:   اعالمیه   25  در ماده   « د. کن طرفی عدول کند، دخالت 

های طبی و خدمات  اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت سطح زندگانی او، سالمتی و رفاه خود و خانواده 
مواقع بیکاری، بیامری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در متام  چنین حق دارد که در هم   . الزم اجتامعی تأمین کند 

زندگی   ل امرار معاش از بین رفته باشد، از رشایط آبرومندانه انسان، وسای   موارد دیگری که به علل خارج از اراده 
مند شوند. کودکان چه بر  . مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره 2برخوردار شود.  

  « اثر ازدواج، چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حامیت اجتامعی برخوردار شوند. 
. کشورهای طرف این میثاق،  ۱» املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی آمده است:  میثاق بین   ۱2  در ماده 

بهرتین حال صحت جسمی و روحی ممکن  از  به متتع  را  به رسمیت می حق هرکس  .  2شناسد.  الحصول، 
هند کرد شامل اقدامات  تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق، اتخاذ خوا 

میر کودکان و رشد  و شدن کودکان مرگ الزم برای تأمین امور ذیل خواهد بود: الف( تقلیل میزان مرده متولد 
از جمیع جهات. ج( پیشگیری و معالجه  بهداشت صنعتی  بهداشت محیط و  بهبود  آنان. ب(  امراض    سامل 

ها. د( ایجاد رشایط مناسب برای  مبارزه علیه این بیامری چنین ها. هم ای و سایر بیامری حرفه  ( بومی ) گیر همه 
 ( 56۱  : ۱3۹4  )دانش،   « های طبی برای عموم در صورت ابتال به بیامری. تأمین مراجع طبی و کمک 
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 نظام حقوقی افغانستان   حقوق اجتامعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت در 
حث حقوقی معارص است. هرچند ریشه اصلی حقوق ترین مبا های عمومی، از مهم حقوق اساسی اتباع یا آزادی 

اما در هرجا که از حقوق اساسی اتباع یا    ، اساسی اتباع را در مفاهیم و اصول حقوق برش، باید جستجو کرد 
شود، منظور آن دسته از حقوقی است که در قانون اساسی یک کشور برای شهروندان آن  شهروندان یاد می 

قانون اساسی آمده    ۱4۹ده است. در ماده  ش ها از نگاه قانون تضمین  ت آن کشور در نظر گرفته شده و رعای 
تعدیل منی  نظام جمهوری اسالمی  از احکام دین مقدس اسالم و  تعدیل حقوق  است: »اصل پیروی  شوند. 

باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به  منظور بهبود حقوق آنان مجاز می اساسی اتباع رصف به 
ب و مقتضیات عرص، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یک صد و چهل و ششم این قانون  تجار 

گیرد.« از سوی دیگر در ماده چهارم  اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکرثیت اعضای شورای ملی صورت می 
حقوق برش از نگاه  در تعریف    کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان های  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 

های اساسی  قوانین افغانستان چنین آمده است: »حقوق برش به مفهوم این قانون، عبارت است از حقوق و آزادی 
املللی حقوق برش که  ها و سایر اسناد بین ها، قراردادها، پروتکل ها، میثاق اتباع که در قانون اساسی، اعالمیه 
ها،  د است، تسجیل گردیده باشد. دسرتسی مساوی و عادالنه به بیمه ها متعه افغانستان به رعایت و تطبیق آن 

  : ۱3۹4  )دانش،   گردد.« حقوق برشی افراد محسوب می   دارد، نیز از جمله تأمینات و خدماتی که دولت ارائه می 
.  ۱شود:  بندی کلی، به سه بخش اصلی تقسیم می های عمومی در یک تقسیم حقوق اساسی و آزادی   ( 526
ها یا حقوق اقتصادی و اجتامعی. این سه نوع آزادی  . آزادی 3های فکر و اندیشه.  . آزادی 2ی شخصی.  ها آزادی 
در  می که  تشکیل  را  شهروندان  اساسی  حقوق  البته  واقع  حاوی    درخور دهد.  برش  حقوق  که  است  یادآوری 

های  مشتمل بر بخش   مفاهیمی است که در یک فرایند تاریخی بسیار طوالنی، تحول و تکامل یافته و امروز 
طور جامع و کامل در یک موضوع مخصوصاً در حقوق اساسی قابل بحث نیست  ها به آن  وسیعی است که همه 

و باید در فرصت دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرایند تاریخی سیر تکامل حقوق برش در مجموع سه مرحله 
ده است: نسل نخست؛ حقوق مدنی و سیاسی:  ش ف  عمده را پشت رس گذاشته که به سه نسل حقوق برش معرو 

طلبی در جامعه برشی مطرح  ترین مفاهیم حقوق برش است که از روزهای نخست حرکت آزادی این نسل قدیمی 
ها سه اصل »آزادی« »برابری«  های اصالحی و ادیان آسامنی نیز این مفاهیم که در رأس آن بوده و در همه حرکت 

در  دارد،  قرار  »برادری«  آرمان   و  و  اهداف  قرن  رسلوحه  مفاهیم در  این  است.  داشته  قرار  پیروزی    ۱8ها  با  و 
مخصوصاً    د. ش های حقوق در قوانین اساسی این کشورها درج  های آمریکا و فرانسه، در همه اعالمیه انقالب 

های فردی  آزادی عنوان آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و    با های اصلی آن  باره اصل آزادی، شاخصه در 
و مدنی دیگر مورد تأکید قرار گرفت. نسل دوم؛ حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی: این نسل از حقوق برش 

دسامرب   ۱0و با تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش در  20طور رسمی در قرن به 
این اعالمیه، حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی    27تا    22مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و در مواد    ۱۹48
نیز جزء حقوق برشی انسان در زمینه  تأمین اجتامعی و...  به رسمیت  های مختلف کار، صحت، آموزش،  ها 

شناخته شد. بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نسل از مفاهیم و اصول حقوق برش در این است که در نسل  
ها نباید در برخورداری افراد از آن حقوق مداخله کنند و تنها  ها و حکومت اول، حقوقی مطرح است که دولت 
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صالحیت یا وظیفه قدرت عمومی است که از نقض و تجاوز بر این حقوق جلوگیری کند. اما در نسل دوم، حقوقی  
برای  باید  تأمین آن مخاطب اصلی دولت است یعنی دولت و همه ارکان آن  افراد مطرح است که در  برای 
برخورداری افراد از این حقوق مداخله کند و تکالیفی را بر دوش گیرد. نسل سوم؛ حقوق همبستگی: در طرح و  

دانان در مورد این  رائه این نسل از حقوق برش، ابتکار اصلی از سازمان ملل متحد است. هرچند برخی از حقوق 
ما باید گفت این نسل هنوز نوپا است و همزمان  دانند ا نسل از حقوق برش شک و تردید دارند و آن را قابل نقد می 

املللی، مفاهیم این نسل نیز ارتقا خواهد یافت. در این نسل که  امللل و جامعه بین با رشد و ارتقای حقوق بین 
شود، اصول و مفاهیمی مانند: حق بر صلح، حق برتوسعه، حق بر  به نام حقوق همبستگی همه برشیت یاد می 

مالکیت بر میراث مشرتک برشیت، حق برخورداری از استقالل، حاکمیت دایم برمنابع    محیط زیست سامل، حق 
ها در مجموعه نسل سوم حقوق برش  های فرهنگی و مانند آن ها و مشخصه طبیعی، حق افراد و جوامع بر تفاوت 

کید قرار گرفت  در اعالمیه نهایی استکهلم مورد تأ   ۱۹72. این دسته از اصول حقوق برش از سال  است مورد توجه  
قانون اساسی فدرال آملان، مواد    20مانند ماده    ؛ ند کرد و برخی از کشورها آن را در قوانین اساسی خود منعکس  

قانون اساسی هالند   ۱20یونان، ماده  ۱۹75قانون اساسی   66اسپانیا، ماده  ۱۹78قانون اساسی  46و  45
حق برخورداری از صحت،    ( 527  : ۱3۹4  )دانش، .  .  برزیل و..   ۱۹88و فصل چهارم قانون اساسی    225و ماده  

د. بنابراین،  شو تواند از سایر حقوق خود برخوردار ای است که بدون آن انسان منی یکی دیگر از حقوق اساسی 
به ها موظف دولت  را  افراد و اقشار اند این حق  به خصوص  برای عموم مردم،  بهرتین وجه،  به  طور عادالنه و 
م آسیب  جامعه  و  پذیر  شهدا  بازماندگان  معلولیت(،  دارای  )افراد  معلولیت  دارای  افراد  مادران،  اطفال،  انند 

قانون اساسی آمده است: »دولت    52  رسپرست، ایتام و غیره تأمین کنند. در ماده ساالن، زنان بی مفقودین، کهن 
مناید.  احکام قانون تأمین می   اتباع مطابق به   وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه 

اتباع مطابق به احکام قانون تشویق و   خدمات طبی و مراکز صحی رایگان را برای همه  دولت تأسیس و توسعه 
های ملی و محلی تدابیر الزم اتخاذ  منظور تقویت تربیت بدنی سامل و انکشاف ورزش کند. دولت به حامیت می 

منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای ی آماده است: »دولت به قانون اساس   53  مناید.« در ماده می 
بازماندگان شهداء و مفقودین و برای بازتوانی افراد دارای معلولیت و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه،  

کهن ساالن،    مناید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین منوده، برای مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می 
بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل  رسپرست، معیوبین و افراد دارای معلولیت و ایتام بی زنان بی 

 ( 560  : ۱3۹4)دانش،   آورد.« می 
 ها در تأمین حقوق اشخاص دارای معلولیت ها و سازمان مسئولیت دولت 

رای معلولیت هم بازیگران دولتی و هم بازیگران غیر  گیری قواعد و مقررات مربوط به حامیت از افراد دا در شکل 
اند. در این میان باید جایگاه واالیی به نقش ایفا شده توسط سازمان ملل متحد  دولتی نقش به سزایی ایفا کرده 

های مختلف داشته و دارد. اولین سند  اختصاص داده؛ زیرا سازمان مربوطه نقش محوری در برگزاری کنفرانس 
که در چهارچوب سازمان ملل متحد برای حامیت از افراد دارای معلولیت به تصویب رسید، اعالمیۀ  املللی  بین 

به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد    ۱۹75دسامرب    ۹باشد که در تاریخ  حقوق اشخاص معلول می 
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ای بنیادین،  ه رسید. در دیپاچۀ این اعالمیه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رعایت حقوق برش، آزادی 
کند تا از این طریق هامن طوری که خود اعالمیه مقرر  های انسانی و عدالت اجتامعی اشاره می کرامت و ارزش 
د. اقدامات  شو عنوان مبنا و مرجعی مشرتک برای حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت تلقی  کرده است به 

د و  ش ور در زمینۀ حقوق افراد دارای معلولیت آغاز  آ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور اسناد غیر الزام 
املللی در این زمینه  امروزه حتی یک کنوانسیون بین   که این اکنون نیز توسعه و گسرتش زیادی پیدا کرده تا  

تنظیم شده است. بیشرت اسنادی که در قالب قطعنامه در چهارچوب اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد  
تواند  مدت می ها در طوالنی ولی در صورت تکرار آن  ، ند ا آور نبۀ اعالمی داشته و غیر الزام رسند ج به تصویب می 

مبنای اصلی تضمین حقوق افراد دارای    ( 3۱4  : ۱3۹0آبادی، در عنرص ساختی عرف مؤثر باشد. )رمضانی قوام 
میشه ضامن مطمئنی  معلولیت منوط به رعایت اصل برابری در جامعه است؛ به عبارت دیگر اصل برابری مثل ه 

طور  . رشد و تحول حقوق حامیتی مربوط به افراد دارای معلولیت به است برای اجرای حقوق افراد دارای معلولیت  
بینی چنین  بینی شده است. پیش املللی مربوط به حقوق برش پیش مستقیم در اکرث اسناد بین مستقیم و غیر 
ماده هفدهم:    املللی باشد. برابری و عدم تبعیض در جامعۀ بین تواند گواهی بر رعایت اصل بنیادین  تدابیری می 

به تأمین حقوق شهروندان خویش چنین اشعار  در مورد مسئولیت و تعهد دولت  ( قاهره ) حقوق برشی اسالمی 
که بتواند    ای های اخالقی به گونه دارد؛ الف( هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیامری می 

ند این حق را برای او فراهم کنند. ب(  ا در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظف 
انسانی تأمین بهداشتی و اجتامعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد  اند که برای هر دولت و جامعه موظف 

ای  انسانی را در زندگی رشافتمندانه مکلف است حق هر ند. ج( دولت کن نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم 
اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و  که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده 

د. اسنادی مثل منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق کن شود تضمین  درمان و سایر نیازهای اساسی می 
بین  میثاق  بین برش،  میثاق  و  سیاسی  و  مدنی  فرهنگی  املللی حقوق  و  اجتامعی  اقتصادی،  املللی حقوق 

برابری انسان صورت غیر به  به  از هر مستقیم  تبعیض اشاره می ها فارغ  به نوع  طورکلی هیچ سند حقوق  کنند. 
است؛  شاره نکرده عنوان یک دسته مورد حامیت، ا طور مستقیم به واژه معلولیت به برشی تا پایان قرن بیستم به 

مدنظر دارد. اسناد   کودکان دارای معلولیت ذهنی و جسمی را   23جز کنوانسیون حقوق کودک که در ماده به 
ها اشاره خواهیم کرد به انحای مختلف به حقوق افراد دارای معلولیت و از جمله حق  دیگری که در ادامه به آن 

رصاحت دولت افغانستان را ملزم و مکلف به  ی افغانستان، به ها پرداخته است. بنابراین، قانون اساس اشتغال آن 
قانون اساسی    7و    6کنند، در مواد  املللی می املللی و معاهدات بین های بین رعایت تعهداتی؛ منشورها، میثاق 

آمده است: »دولت جمهوری اسالمی افغانستان؛ به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مرتقی بر اساس عدالت اجتامعی،  
رامت انسانی، حامیت حقوق برش، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل  حفظ ک 

دارد که: »دولت  باشد.« مادۀ هفتم قانون اساسی اشعار می و انکشاف متوازن در همۀ مناطق کشور مکلف می 
املللی که افغانستان به  ن های بی الدول، میثاق جمهوری اسالمی افغانستان؛ منشور ملل متحد، معاهدات بین 
نوع اعامل تروریستی، زرع و  کند. دولت از هر آن ملحق شده است و اعالمیۀ جهانی حقوق برش را رعایت می 

 کند.« قاچاق مواد مخدر و تولید استعامل مسکرات جلوگیری می 
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 املللی افراد دارای معلولیت قطعنامه سال بین 
املللی  عنوان سال بین را به   ۱۹7۱به تصویب رسید و سال    ۱۹76مجمع عمومی در سال    3۱/ ۱23قطعنامه  

گذاری کرد. این قطعنامه یکی از اهداف خود را دسرتسی به  افراد دارای معلولیت با عنوان »مشارکت کامل« نام 
افراد دارای معلولیت در جامعه  از انضامم کامل  برای کار مناسب و اطمینان  برابر  بیان کرده است.    فرصت 

قطعنامه »برنامه اقدام جامع برای افراد دارای معلولیت«    ۱۹82ن مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال  چنی هم 
کند  گذاری و تأکید می عنوان »دهه جهانی افراد دارای معلولیت« نام ( را به ۱۹83- ۱۹۹3کند و دهه ) تصویب می 

تک  عهده  بر  اصلی  مسئولیت  کشورها که  ساز تک  عضو،  کشورهای  همه  از  و  غیر مان ست  و  های  دولتی 
کند که از طریق تخصیص مجدد منابع موجود، اطمینان  های افراد دارای معلولیت، در خواست می سازمان 

خواهد که  چنین از کشورهای عضو می حاصل کنند از اجرای اقدام جامع مربوط به افراد دارای معلولیت؛ هم 
  خیاوی و عابدینی، قوانین داخلی حذف کنند.)بهری   آمیز را در قوانین ضد تبعیض را اتخاذ و قوانین تبعیض 

  قانون اساسی افغانستان؛ در فصل دوم که حقوق اساسی و وجایب اتباع در آن مندرج است   ( ۱۱۹  : ۱3۹7
: »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان  است   آمده   ( 24و    23،  22مواد  ) 

باشند. زندگی موهبت الهی و حق طبیعی  برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می   اعم از زن و مرد، در 
گردد. آزادی حق طبیعی انسان است. این  انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم منی 
انسان از    گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می 

 باشد.« تعرض مصون است. دولت به احرتام و حامیت آزادی و کرامت انسان مکلف می 
 املللی کار سازمان بین 

املللی، به منزله گامی اساسی  املللی کار با هدف تدوین و اجرای مقررات کار در سطح بین ایجاد سازمان بین 
. هدف این سازمان، کار  شود دانسته می اجتامعی  در حامیت از حقوق کارگران و تالش برای برقراری عدالت  

طیف وسیعی از اسناد مرتبط با    دلیل ین  ه ا معقول و مناسب برای همه از جمله افراد دارای معلولیت است و ب 
د که افراد دارای معلولیت  کن خود بیان می   200۹  ه است. این سازمان در گزارش د حق کار را به تصویب رسان 

ند که علت اصلی این وضعیت نداشنت شغل و اشتغال مناسب است. این سازمان بین  ا فقیرترین قرش جوامع 
حال   در صد کل افراد دارای معلولیت جهان را در کشورهای در   80بیند و  ای قوی می فقر و معلولیت رابطه 

ال توسعه  ترین فقیران کشورهای در ح پذیرترین و حاشیه نشین صد از آسیب در   20تا    ۱5د که  کن توسعه بیان می 
کار که به منع  املللی ترین سندی در سازمان بین ترین و جامع دهند. اما مهم را افراد دارای معلولیت تشکیل می 

نامه در  نامه مکمل آن است. این مقاوله و توصیه   ۱۱۱نامه  تبعیض در استخدام و اشتغال اختصاص دارد، مقاوله 
نامه و  این مقاوله   ( ۱48  : ۱3۹۱  )عراقی و رنجربان،   ید. املللی کار رس ، به تصویب کنفرانس بین ۱۹58  سال 
داند که برای ترویج برابری  هایی می لش، کشورهای عضو را متعهد به اعالم و پیگیری سیاست نامه مکمِّ توصیه 
کارگری  های ها در رابطه با استخدام و اشتغال الزم است و برای این امر الزم است همکاری بین سازمان فرصت 
های آموزشی مناسب و راهنامیی شغلی و خدمات  رمایی و سایر نهادها را ترویج دهد و قوانین و برنامه و کارف 

 د. کن اجرا    کاریابی را بدون تبعیض 
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 19۸9کنوانسیون حقوق کودک  
شوند. در این  های مختلف در آینده آماده می شوند و برای پذیرش شغل ها از دوران کودکی، تربیت می انسان 

کودکان دارای معلولیت حامیت و حفاظت کند تا در آینده  ویژه ه قوانینی که بتواند از کودکان ب  خصوص وجود 
د.  کن شان، انجام دهند، رضوری می شغل، رفاه و عالیق   باره دور از تبعیض و اجبار در بتوانند انتخابی مناسب و به 

ا در  دهنده ساختار  ین حقوق تشکیل واقع حقوق اقتصادی و اجتامعی الزمه زندگی جمعی کودکان است و 
کودک جزو   است. کنوانسیون حقوق  رشد جامعه  و  ارتقا  برای  تضمینی  و  اجتامعی  اسناد  نخست زندگی  ین 

های عضو اعالم  خود، به مسئله کودکان دارای معلولیت پرداخته است. دولت  23املللی است که در ماده بین 
ها در جامعه باید تسهیل شود و مورد  فعال و مستقل آن برای زندگی شایسته کودکان دارای معلولیت، رشکت  

املللی، تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی،  های بین حامیت ویژه حکومت قرار گیرند و همکاری 
این کنوانسیون در مورد    4  صورت کلی ماده پزشکی و تربیتی در مورد کودکان دارای معلولیت انجام گیرد. به 

ها باید اقدامات رضوری و مناسب قانونی، اداری و غیره را با توجه به  د که دولت کن اعالم می ها  وظایف دولت 
  خیاوی و عابدینی، )بهری   آورند. اوضاع و احوال اجتامعی، سیاسی و فرهنگی برای اجرای عهدنامه، به عمل 

۱3۹7 :  ۱25 ) 
 تحد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل م 

، در  2006دسامرب سال    ۱3املللی حقوق افراد دارای معلولیت، همراه با پروتکل الحاقی آن، در  میثاق بین 
منظور  ، در مقر سازمان ملل متحد، به 2007مارچ    30مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در تاریخ  

  کشور پروتوکل الحاقی آن را امضا   44و کشور میثاق  82ها عرضه شد. در اولین روز، به منایندگان دولت  امضا 
کنندگان را  د. این در حالی است که این میثاق بیشرتین تعداد امضا کر کردند و یک کشور نیز میثاق را توشیح  

املللی  به خود اختصاص داده است. این سند، اولین سند بین   املللی های بین در تاریخ میثاق   روز امضا در اولین 
ترین دور مذاکرات برای تصویب یک میثاق  یکم و در عین حال محصول کوتاه و جامع حقوق برشی قرن بیست 

بیش از صد کشور    که این که با توجه به    یادآوری است   شایسته ( نیز بوده است.  2006- 2002یعنی چهار سال ) 
تر از یک سال، به این میثاق پیوسته است. کمیسیون مستقل حقوق افغانستان، خواستار  کم جهان، در مدت 

پذیر در جامعه  الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به این میثاق است تا اعادۀ حقوق برشی این قرش آسیب 
کنند. بخش حامیت  صورت خود کفا و با امکانات همسان با سایر شهروندان، زندگی  ممکن شود و آنان بتوانند به 

خواهی از حقوق افراد دارای معلولیت، این  دهی به افکار عمومی و داد از حقوق افراد دارای معلولیت به آگاهی 
های اشاره و بریل  چنان به زبان های رایج کشور و هم ده، نیز در نظر دارد که میثاق را به زبان کر میثاق را ترجمه  

ای عضو کنوانسیون؛ برای حامیت و دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت  ه د. بنابراین، دولت کن رش  ت ن م چاپ و  
های خویش را در قبال تأمین حقوق برابر شهروندان و برخوردار از در مقدمه کنوانسیون، تعهدات و مسئولیت 

منزلت  شده در منشور سازمان ملل متحد که  . با یادآوری اصول اعالم ۱ند:  ک گونه اظهار می حقوق برشی آنان این 
عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان  ذاتی و حقوق برابر و الینفک همۀ اعضای خانوادۀ برشی را به و ارزش 

های  سازمان ملل متحد در اعالمیۀ جهانی حقوق برش و میثاق   که این . با شناسایی  2شناسد.  به رسمیت می 
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های دون هرگونه متایزی، از متامی حقوق و آزادی ده است که همگان ب کر املللی حقوق برش اعالم و موافقت  بین 
. با تأکید مجدد به جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل  3باشند. ، برخوردار می اسناد این مندرج در 

ها  مندی کامل از آن های بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره و ارتباط میان متامی حقوق برش و آزادی 
املللی حقوق  املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، میثاق بین . با یادآوری میثاق بین 4ض.  بدون تبعی 

بین  کنوانسیون  سیاسی،  و  اشکال  مدنی  رفع کلیۀ  نژادی، کنوانسیون  تبعیض  اشکال  املللی حذف متامی 
انسانی و ظاملانه،  غیر   آمیز ها یا رفتارهای تحقیر تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات 

های  کارگران مهاجر و آعضای خانواده املللی حامیت از حقوق متامی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین 
به  5آنان.   اذعان  با  تحول   که این .  مفهومی  بوده،  معلولیت  دارای    که این پذیر  افراد  تعامل  از  منتج  معلولیت 

د. در  شو می   ت که مانع مشارکت برابر، کامل و مؤثر آنان در جامعه های محیطی اس معلولیت با موانع و نگرش 
و تضمین  است   مادۀ یکم کنوانسیون حقوق دارای معلولیت آمده  ارتقا، حامیت  : »هدف کنوانسیون حارض، 

 های بنیادین و ارتقای احرتام نسبت بهمندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیۀ حقوق برش و آزادی بهره 
شوند که دارای عارضۀ دراز مدت فیزیکی، ذهنی،  . افراد دارای معلولیت شامل کسانی می ست ها منزلت ذاتی آن 

ند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در رشایط برابر با افکری و یا حسی 
متوقف   جامعه  در  در شو دیگران  دوم؛  مادۀ  اصط   د.  حارض  می کنوانسیون  معنی  چنین  زیر  د:  شو الحات 

خط  منت،  منایش  زبان،  شامل  روش »ارتباطات«  درشت،  چاپ  حسی،  ارتباطات  چند بریل،  ای رسانه های 
هم   پذیر دسرتس  روش و  ارتباطی چنین  اشکال  و  زبان ها  شفاهی،  روش کتبی،  و  خوان  آسان  های  ساده، 
د.  شو می  پذیر دسرتس فناوری اطالعات و ارتباطات  ها و اشکال ارتباطی شامل کننده و جایگزین، شیوه تقویت 

د. »تبعیض برپایه معلولیت«  شو های غیرکالمی می ای و سایر اشکال زبان های گفتاری و اشاره »زبان« شامل زبان 
به معنای هرگونه متایز، حذف و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تأثیر آن ناتوانی با نفی شناسایی،  

های مدنی، فرهنگی،  های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه دی یا اعامل کلیۀ حقوق برش و آزادی من بهره 
چنین در برگیرندۀ متام اشکال تبعیض از جمله  . هم است اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینۀ دیگری  

 د. شو نفی انطباق منطقی نیز می 
   قوق برشی اشخاص دارای معلولیت های ح کمیسیون مستقل حقوق برش و چالش 

)اعم    معلولیت گونه مستمر بر وضعیت حقوق برشی اشخاص دارای کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به   
از زنان، مردان و اطفال دارای معلولیت( نظارت کرده و گزارش داده است. در ضمن برای بهبود وضعیت حقوق  
برشی این اشخاص به حکومت و جامعه افغانستان پیشنهادهایی ارائه کرده است. بنابراین، بخش حامیت از 

تا   افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  معلولیت  دارای  اشخاص  گزارش حقوق  با  کنون  متعددی  های 
ها در خانواده و جامعه«، »بررسی وضعیت دسرتسی  های »وضعیت اشخاص دارای معلولیت و مشکالت آن عنوان 

هم  معلولیت«،  دارای  اشخاص  برشی  حقوق  »وضعیت  عامه«،  اماکن  به  معلولیت  دارای  چنین  اشخاص 
کمیسیون  گزارش  است.  کرده  منترش  و  تهیه  را  خود  ساالنه  ماده  های  طبق  افغانستان  برش  حقوق  مستقل 
هشتم قانون اساسی افغانستان، وظایف خاصی را در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق برشی شهروندان  و ه پنجا 
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منظور نظارت بر رعایت حقوق برش در افغانستان و بهبود و حامیت از آن،  دارد. بر بنیاد این ماده، »دولت به 
تواند در صورت نقض حقوق برشی خود به شخص می مناید. هر ا تأسیس می کمیسیون حقوق برش افغانستان ر 

این کمیسیون شکایت کند. کمیسیون مستقل حقوق برش موارد نقض حقوق برشی اشخاص را به مراجع قانونی 
د.« بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان برای  ی ها مساعدت منا راجع سازد و در دفاع از حقوق آن 

پذیر از جمله حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، یک بخش کاری را برای حامیت  از اقشار آسیب   حامیت 
بیست  ماده  با  مطابقت  در  معلولیت  دارای  اشخاص  حقوق  برش و از  حقوق  مستقل  کمیسیون  قانون  ششم 

 ( 5  : ۱3۹8  افغانستان ایجاد کرده است.)گروه همکاران بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، 
 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و حق آموزش   24ماده  
شناسند. با هدف تحقق این  های عضو، حق آموزش را برای اشخاص دارای معلولیت به رسمیت می . دولت ۱

بر  و  تبعیض  بدون  دولت  حق،  برابر،  فرصت  و  مبنای  در متامی سطوح  را  فراگیری  آموزشی  نظام  های عضو 
های انسانی و حس منزلت و  ند، با هدف: الف( توسعه کامل توانایی کن العمر تضمین می مادام صورت آموزش  به 

های بنیادین و تنوع انسانی. ب( توسعه شخصیت، استعداد و  خودارزشی و تحکیم احرتام به حقوق برش، آزادی 
شان. پ(  های ندی های جسمی و ذهنی اشخاص دارای معلولیت در جهت نهایت توامن خالقیت توأم با توانایی 

آزاد.   در جامعه  آنان  مؤثر  معلولیت جهت مشارکت  دارای  اشخاص  این حق،  2توامنند ساخنت  تحقق  در   .
که: الف( اشخاص دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت   ند کن های عضو تضمین می دولت 

زش اجباری رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای  د، به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آمو شو مستثنا منی 
مستثنا منی  می شو معلولیت  معلولیت  دارای  اشخاص  ب(  رایگان،  ند.  متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  به  توانند 

ند، دسرتسی داشته باشند. پ(  کن کیفیت و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زندگی می با 
د. ت( اشخاص دارای معلولیت حامیت الزم در حوزه نظام  شو نیازهای فردی ارائه می   انطباق منطقی در مورد 
ند. ث( تدابیر حامیتی فردی مؤثر در  کن منظور تسهیل در آموزش مؤثر آن در یافت می آموزش همگانی را به 

د.  شو   سبب د که حداکرث توسعه اجتامعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را  شو هایی ارائه می محیط 
ملی  اسناد  بین   مطابق  اسناد  و  از  کشور  بخشی  آموزش،  است،  ملحق  و  متعهد  آن  به  افغانستان  که  املللی 

این واقعیت، در مواد    ترین اساسی  قانون اساسی    43و    22حقوق برشی شهروندان شناخته شده است که 
 وضوح بازتاب یافته است. کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت، به   24افغانستان، نیز ماده  

 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و مشارکت در زندگی سیاسی   29ماده  
مندی آنان بر مبنای  بهره   برای هایی را  دارای معلولیت، حقوق سیاسی و فرصت شخاص های عضو برای ا دولت 

طور مؤثر و  ند، اشخاص دارای معلولیت به کن که: الف( تضمین  ند شو ده، متعهد می کر برابر با سایرین تضمین 
که آزادانه بر   کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیامً یا از طریق منایندگانی 

ند، از  کن دادن و برگزیده شدن، مشارکت  اند از جمله حق و فرصت اشخاص دارای معلولیت جهت رأی گزیده 
و به سهولت قابل   پذیر دسرتس گیری مناسب،  ند که روند تسهیالت و منابع رأی کن جمله توسط: یکم؛ تضمین  

بهره  از حق اشخاص داری معلولیت جهت ا گیری فهم و  به   ند. دوم؛  بدون هراس در  رأی دادن  طور مخفی و 
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های عمومی، نامزدی در انتخابات، مدیریت مؤثر اداری و ایفای متامی وظایف عمومی در پرسی همه انتخابات و  
ند و تسهیل  کن های جدید و کمکی را در صورت مقتضی تسهیل  ده، استفاده از فناوری کر سطوح دولتی حامیت  
د و کمکی را در صورت مقتضی مورد حامیت قرار دهند. سوم؛ بیان آزادانه اراده  های جدی در استفاده از فناوری 

که رضوری باشد با در   ده، در این جهت و در جایی کر دهندگان را تضمین  عنوان رأی اشخاص دارای معلولیت به 
ی کشور و قوانین  د. مطابق قانون اساس شو ها اعطا  گیری به فرد مورد انتخاب آن خواست آنان، اجازه یاری در رأی 

ها متعهد و ملحق است، متامی شهروندان، اعم از اشخاص  های جهانی که افغانستان نیز به آن ملی و کنوانسیون 
های آن در این اسناد حقوقی،  سان برخوردارند که حدود و چهارچوب دارای معلولیت، از حقوق سیاسی یک 

ن، رسیدن به مناصب گوناگون سیاسی و اداری،  تعیین شده است؛ حقوقی چون: انتخاب کردن و انتخاب شد 
 دور از تبعیض. داشت لیاقت و به نظر با در 

 گیری بندی و نتیجه جمع 
هم  در شکل  و  بازیگران دولتی  معلولیت هم  دارای  افراد  از حقوق  به حامیت  مربوط  مقررات  و  قواعد  گیری 

شده توسط سازمان  باید جایگاه واالیی به نقش ایفا اند. در این میان  سزایی ایفا کرده دولتی نقش به بازیگران غیر 
.  است های مختلف داشته  ملل متحد اختصاص داد؛ زیرا سازمان مربوطه نقش محوری در برگزاری کنفرانس 

ارچوپ سازمان ملل متحد برای حامیت از افراد دارای معلولیت به تصویب ه املللی که در چ اولین سند بین 
به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل    ۱۹75دسامیر    ۹که در تاریخ    بود معلول  رسید، اعالمیۀ حقوق اشخاص  

آزادی  برش،  حقوق  رعایت  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اعالمیه،  این  دیباچۀ  در  رسید.  های  متحد 
طوری که خود  کند تا از این طریق هامن های انسانی و عدالت اجتامعی اشاره می بنیادین، کرامت و ارزش 

د.  شو   عنوان مبنا و مرجعی مشرتک برای حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت تلقی کرده است به   یه مقرر اعالم 
به عبارت دیگر   . مبنای اصلی تضمین حقوق افراد دارای معلولیت منوط به رعایت اصل برابری در جامعه است 

. رشد و تحول حقوق است یت  اصل برابری مثل همیشه ضامن مطمئنی برای اجرای حقوق افراد دارای معلول 
املللی مربوطه به حقوق  مستقیم در اکرث اسناد بین طور مستقیم و غیر حامیتی مربوط به افراد دارای معلولیت به 

تواند گواهی بر رعایت اصل بنیادین برابری و عدم تبعیض در  بینی تدابیری می بینی شده است. پیش برش پیش 
بین  اعالمیۀ ج جامعۀ  باشد.  اقتصادی،  املللی  و حقوق  سیاسی  و  مدنی  میثاقین حقوق  و  برش  هانی حقوق 

بندی کنند تا از این طریق رعایت  اجتامعی و فرهنگی تالش کردند تا اصل عدم تبعیض را به شکل عام و صورت 
گیری از سازوکار تبعیض مثبت تالش شد تا  املللی نهادینه سازند. بنابراین، بهره حقوق برش را در سطح بین 

اصل    ، د. به عبارت دیگر شو چون افراد دارای معلولیت  پذیر جامعه هم یت مؤثری از بعضی از اقشار آسیب حام 
املللی مربوط چون اسناد بین شده در اسناد اولیۀ حقوق برش مجدداً در اسناد بعدی هم عام عدم تبعیض ذکر 
مورد تأیید و تأکید قرار گرفت    2006نهایت در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت  به زنان، کودکان و در 

حقوق ترجیحی را برای این افراد در نظر بگیرند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد    که و از این منظر تالش شد  
اقدام جامع برای افراد دارای معلولیت«، »قطعنامه  چون قطعنامه »برنامه های مختلفی، هم نیز از طریق قطعنامه 

کودک« و »کنوانسیون  ها برای افراد دارای معلولیت«. »کنوانسیون حقوق برابری فرصت قواعد استاندارد بر پایه 
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حقوق افراد دارای معلولیت«، برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت گام برداشته است. کنوانسیون حقوق 
که از سوی    ترین و رساترین این حرکت دانست کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را باید بزرگ 

ای در توسعه و حامیت از افراد ها سهم عمده پس، دولت  آور، انجام گرفته است. املللی با حالتی الزام جامعه بین 
دارای معلولیت دارند. رسیدگی به مشکالت اجتامعی شدید افراد دارای معلولیت و توسعۀ حضور آنان در امور  

و اتخاذ تدابیر مناسب دولت است. تدوین مقررات جدید  مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در گر 
منظور مطابقت با مفاد کنوانسیون از اهمیت زیادی  در راستای اصالح و بازنگری مقررات موجود در سطح ملی به 

پذیرفته  تعهدات  دقیق  رعایت  با  بود.  الزم  برخوردار خواهد  ملی  نهادهای  ایجاد  و  کنوانسیون   منظوربه شده 
ها، دسرتسی افراد  توان امیدوار بود تا نفی تبعیض، برابری فرصت ارت بر رعایت این مقررات می پیگیری و نظ 

نژادی در امور مختلف  ترین اقلیت غیر طورکلی مشارکت فعاالنۀ بزرگ دارای معلولیت، برابری زنان و مردان و به 
محلق   و  پیوسنت  با  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  دولت  بنابراین،  شود.  بین محقق  نظام  به  امللل،  شدن 

املللی حقوق مدنی  املللی، منشور جهانی حقوق برش، میثاق بین های بین املللی، کنوانسیون های بین سازمان 
داند که کلیه موازین  املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی خود را متعهد می و سیاسی و میثاق بین 

آ  و  بنیادین  انسانی، حقوق  کرامت  به حقوق  زادی حقوق برشی،  دستیابی  و  تأمین  قبال  در  را  اساسی  های 
ند. کمیسیون  کن دارای معلولیت را در مطابقت با قانون اساسی فراهم و تضمین اجتامعی و فرهنگی اشخاص 

مستقل حقوق برش افغانستان، در ضمن برای بهبود وضعیت حقوق برشی این اشخاص به حکومت و جامعه  
ه کرده است. بنابراین، بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون  افغانستان پیشنهادهایی ارائ 

های »وضعیت اشخاص دارای معلولیت و  های متعددی با عنوان مستقل حقوق برش افغانستان تا کنون گزارش 
آن  عامه«،  مشکالت  اماکن  به  معلولیت  اشخاص دارای  »بررسی وضعیت دسرتسی  و جامعه«،  در خانواده  ها 
های ساالنه خود را تهیه و منترش کرده است.  چنین گزارش حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت«، هم   »وضعیت 

هشتم قانون اساسی افغانستان، وظایف خاصی را  و ه کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان طبق ماده پنجا 
منظور نظارت بر رعایت ه در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق برشی شهروندان دارد. بر بنیاد این ماده، »دولت ب 

مناید. مطابق  حقوق برش در افغانستان و بهبود و حامیت از آن، کمیسیون حقوق برش افغانستان را تأسیس می 
ترین  املللی که افغانستان به آن متعهد و ملحق است، آموزش، بخشی از اساسی کشور و اسناد بین اسناد ملی 

قانون اساسی افغانستان، نیز    43و    22ن واقعیت، در مواد  حقوق برشی شهروندان شناخته شده است که ای 
به   24ماده   معلولیت،  دارای  اشخاص  حقوق  جهانی  دولت  کنوانسیون  بنابراین،  است.  یافته  بازتاب  وضوح 

های جهانی که افغانستان  جمهوری اسالمی افغانستان، مطابق قانون اساسی کشور و قوانین ملی و کنوانسیون 
سان  هد و ملحق است، متامی شهروندان، اعم از اشخاص دارای معلولیت، از حقوق سیاسی یک ها متع نیز به آن 

های آن در این اسناد حقوقی، تعیین شده است؛ حقوقی چون: انتخاب کردن  برخوردارند که حدود و چهار چوب 
از تبعیض و سایر   دور داشت لیاقت و به نظر و انتخاب شدن، رسیدن به مناصب گوناگون سیاسی و اداری، با در 

 کنند. موارد را تضمین و رعایت می 
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 نابع: فهرست م 
 (، حقوق اساسی افغانستان، چاپ سوم، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا. ۱3۹4دانش، رسور)  .۱
سال اخیر(، چاپ اول، کابل،    صد یک   قانون اساسی در   (، منت کامل قوانین اساسی افغانستان)ده ۱3۹8دانش، رسور)  .2

 بنیاد اندیشه.   انتشارات 
عبدالحکیم)  .3 درس ۱3۹2سلیمی،  بین (،  مرکز  قم،  اول،  چاپ  اسالم،  دیدگاه  از  برش  حقوق  نرش  نامه  و  ترجمه  املللی 

 املصطفی. 
علی  .4 ازندریانی،  نظرلو گرجی  شیرزاد  زهرا) اکرب،  شهری،  ۱3۹7،  حقوق  حوزۀ  در  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  جایگاه   ،)

 وششم.فصلنامۀ مطالعات راهربدی سیاست گذاری عمومی، دوره هشتم، شامرۀ، بیست 
پژوهشی  ـ امللل، فصلنامۀ علمی (، حامیت از افراد دارای معلولیت در حقوق بین ۱3۹0حسین) آبادی، محمد رمضانی قوام  .5

 یکم. و سال یازدهم شامره چهل   رفاه اجتامعی، 
های حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت، (، چالش ۱3۹8گروه همکاران بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت)  .6

 کابل، نارش، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان. 
، سال سوم، شامره  (، حقوق برش و ناتوانی )معلولیت(، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتامعی ۱383کاملی، محمد)  .7

 سیزدهم. 
امللل، فصلنامه تحقیقات  (، اشتغال افراد دارای معلولیت از منظر حقوق بین ۱3۹7خیاوی، بهمن، عابدینی، عبدالله) بهری  .8

 حقوقی معاهده، دوره دوم، شامره پیاپی چهارم. 
 تأمین اجتامعی.   املللی کار، مؤسسه کار و (، تحول حقوق بین ۱3۹۱عراقی، عزت الله، رنجربان، امیرحسین)  .۹
 (، شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه، سید حامد رضیی، تهران، انشتارات سمت. ۱386شوتار، سوفی)  .۱0
(، تأملی بر قانون جامع حامیت از حقوق افراد دارای معلولیت در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق  ۱387یوسفیان، الهام)  .۱۱

 قوقی، شامره سیزدهم. های ح اشخاص دارای معلولیت، مجلۀ پژوهش 
 اعالمیۀ جهانی حقوق برش.  .۱2
 اعالمیۀ جهانی حقوق برش اسالمی.  .۱3
 املللی حقوق مدنی و سیاسی. میثاق بین  .۱4
 املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی. میثاق بین  .۱5
 ، وزارت عدلیه: کابل.  ۱052جریده رسمی، شامره مسلسل  .۱6
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 حقوق کودکان دارای معلولیت در عرص تکنالوژی دیجیتال 
 سامل ناجی مرتجم: محمد |    و جرارد گوگین   ِمریل آلپر 

 چکیده 
  شوندگان عنوان یکی از مستفید ها بیشرت به یافته، در گفتامن در جهان توسعه ویژه  کودکان دارای معلولیت، به 

های دیجیتال و  های کودکان در سیاست شوند. هرچند مطالبات و خواسته انقالب دیجیتال در نظر گرفته می 
شود که هرچه بیشرت  آید، الزم می شود، اما وقتی مسئله معلولیت به میان می مناظرات حقوقی در نظر گرفته می 

وق کودکان دارای معلولیت در عرص دیجیتال  حقبه این مسئله توجه شود. با توجه به این موضوع، این مقاله به  
پرداخته است. ما به مسئله شمولیت و محرومیت از تکنالوژی دیجیتال و به همین ترتیب رابطه میان حقوق  

متامی  ترسیم فضای دیجیتال و حقوق مرتبط به  ایم. پیشنهادهایی را برای باز کودکان و حقوق معلولیت پرداخته 
 ایم. کودکان مطرح کرده 

 کودکان، تکنالوژی دیجیتال، معلولیت، اینرتنت، رسانه و حقوق.   کلیدواژگان: 
  

 

  پروفسور دستیار در بخش مطالعات ارتباطات در دانشگاه نورث اسرتن ایاالت ( متحدهm.alper@northeastern.edu ) 
    پروفسور و پژوهشگر ارتباطات و رسانه در دانشگاه سیدنی اسرتالیا؛ رئیس کرسی مطالعات ارتباطات در مدرسه وی کیم وی سنگاپور 
 (gerard.goggin@ntu.edu.sg ) 
   ( نویسنده و پژوهشگر در کابلmsalimnaji@gmail.com ) 
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 مقدمه 
افراد دارای معلولیت در سطح جهانی در حدود یک میلیارد نفر هستند که پانزده درصد کل جمعیت جهان  

میلیون کودک دارای    ۱50تا    ۹3شود که در رستارس جهان میان  (. تخمین زده می Alper, 2014شوند ) می 
1G3ICT ,اند. ) کره جنوبی( نیافته )نیم متعلق به جهان توسعه   معلولیت وجود داشته باشند که هشتاد درصد آن 

2014; WHO, 2011 ها چیزی  عرصان آن رویند که برای هم های پرشامری روبه ( کودکان دارای معلولیت با چالش
کردن شغل، آموزش، خدمات صحی / بهداشتی و به همین  پیدا اند از ها عبارت شده است. این چالش شناخته 
های متعددی اثرپذیراند. با توجه به ها از راه و مشارکت اجتامعی. آن  های نفوذ و اثرگذاری در رسانه ترتیب راه 

آن  معلولیت  معلولیت نوع  است.  متفاوت  تأثیرات  این  هم ها  و  تحرک  زبانی،  شنیداری،  دیداری،  چنین  های 
چون  تواند با مسائلی هم گذارد. این موانع می شناختی و ذهنی تأثیراتی متفاوتی بر جای می های روان معلولیت 

 طبقه، کاست، نژاد، قومیت، جندر، جنسیت، فرهنگ، مذهب و جغرافیا تشدید شود. 
های  شان در جریان مصاحبه یابی به حقوق برشی ها برای دست ابعاد زندگی کودکان دارای معلولیت و تقالی آن 

شان با دو  ه حقوق یابی ب ها برای دست آن   ( Erni, 2011; Third, 2015وضوح آشکار شد. ) دیجیتالی و حضوری به 
ترین ابزار کسب سواد و مشارکت تکنالوژی مخصوصاً دیجیتال رضوری   رویند. در گام نخست؛ چالش عمده روبه 

شود، اما بیشرت این افراد از دسرتسی به تکنالوژی دیجیتال  اجتامعی برای افراد دارای معلولیت پنداشته می 
شوند، متعلق به کشورهای  که در حدود سه میلیارد تن می   اند. دوسوم کاربران اینرتنت در سطح جهانیمحروم 
درصد از    ۱5تا  5شود که در حدود تخمین زده می  ( 20۱5املللی ارتباط تلفنی، اند. )اتحادیه بین یافته توسعه 

های مشارکت اجتامعی است، دسرتسی  نیافته به تکنالوژی که یکی از بنیان کودکان و جوانان کشورهای توسعه 
با وجود این آمار و ارقام، افراد دارای معلولیت مخصوصاً کودکان در    ( 20۱۱)سازمان جهانی صحت،    دارند. 

 ( Alper, 2014شوند. ) توسعه از انقالب دیجیتالی منتفع می کشورهای در حال  
  ( که شامل تفکر انتقادی، Mossberger, et al. 2007در گام دوم؛ اطالعات ما درباره شهروندی دیجیتالی ) 

تصمیم  اخالقی،  می مباحث  معلولیت  دارای  کودکان  مورد  در  حتی  گیری  و  الزمه    که این شود  چه رشایطی 
طورکلی کودکان در مقایسه با جوانان که در سطح جهانی  رود، محدود است. به شهروندی دیجیتالی به شامر می 

ای و محروم به شامر  یک گروه حاشیه کنند،  می   ها نقش ایفا ها و گفتامن گذاری عنوان یک بازیگر در سیاست به 
صورت حداقلی  های کودکان در عرص دیجیتال در مباحث حقوقی به اگر صدا و خواسته   ( Pugh, 2014روند. ) می 

برای مشارکت    ها در نظر گرفته شود، درصحنه عمل مخصوصاً کودکان دارای معلولیت در امر دسرتسی به رسانه 
 Mallett and RunswickCole, 2014; Third etگیرد. ) شهروندی دیجیتال و فرهنگی کمرت توجه صورت می 

al., 2014 ) 
ها، مقاله حارض متمرکز به حقوق جهانی کودکان دارای معلولیت در عرص دیجیتال و  در پاسخ به این چالش 

عنوان طبقات فراگیر در نظر  افراد دارای معلولیت را به یابی به وضع مطلوب، است. ما کودکان و  رشایط دست 
 

1
. Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies. 
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از مقررات توسط کنوانسیون حقوق کودک  می  بازتعریف حقوق و مجموعه  به خاطر  این امر رصفاً  گیریم که 
نیست    2006و کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت در    ۱۹8۹سازمان ملل متحد در  
 بلکه فراتر از آن است. 

نخستین معاهده حقوق برشی است که یک ماده را به   ۱۹8۹کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک در 
ماده دوم این کنوانسیون در مورد رشوط عدم    ( 23حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده است. )ماده  

ای  های اولیه چنین گام   که این اند. با  تبعیض بیان داشته است که در آن کودکان دارای معلولیت نیز شامل 
شناخنت حقوق کودکان دارای معلولیت رصفاً در محدوده کنوانسیون   رسمیت  شده است، اما بازهم به برداشته  

مانده است. زیرا در آن مدل معلولیتی را به رسمیت شناخته است که رصفاً بر عدم تبعیض  حقوق کودک باقی 
های ویژه صورت خاص روی نیازمندی سوم کنوانسیون به و اده بیست م   ( Freeman, 2000: 277-293تأکید دارد. ) 

برطرف  تا  به حقوق آن کودکان دارای معلولیت متمرکز شده است  ) سازی موانع دسرتسی   ,Lansdownها. 

به تصویب رسید با    2006کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت که در سال    ( 98 :2014
به جامع مسئولیت   گنجاندن فهرست  افراد دارای معلولیت، در حقیقت  های حقوق برشی در رشایط خاص 

 :Stein and Lord, 2009کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک اذعان کرده و آن را توسعه داده است. ) 

24 ) 
رای معلولیت  نویس اولیه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک ماده مشخص در باب کودکان دا در پیش 

سوم کنوانسیون ملل  و شده از ماده بیست کند اما برگرفته حامیت الزم ارائه منی گنجانیده شده است، هرچند  
ضامنت اجرایی وجود  متحد در مورد حقوق کودک است. در اصالحیه بعدی که وارد شده است، تالش شده  

کسان با سایر کودکان برخوردار باشند و از سوی  های ی داشته باشد که کودکان دارای معلولیت از حقوق و آزادی 
شده باید مانند  تأیید شد و این اصول به رسمیت شناخته دیگر اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک بار دیگر  

منایندگان    ( Lansdown, 2014: 99شود. ) اجرا  سایر حقوق مندرج کنوانسیون )حقوق( افراد دارای معلولیت  
کردند، زیرا این  شمولیت کودکان در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقاومت می   برخی کشورها در برابر 

دانستند که درنتیجه آن کنوانسیون از ماهیت اصلی  ها به این کنوانسیون می ساز ورود سایر گروه امر را زمینه 
مشخصی به کودکان    اده حکومتی م های غیر رسانجام با البیگری سازمان   ( Lansdown, 2014ماند. ) خود بازمی 

( مشخص شد  Schulze, 2010ای ) و حقوق کودکان در اصالحیه  )ماده هفتم(  دارای معلولیت اختصاص یافت 
باش در نهادها  و  که در آن مسائلی مربوط به کودکان مانند ثبت تولد، حق زندگی کودک در خانواده تا بود 

 ( Lansdown, 2014ها شامل بود. ) گرمی آن ها( و حق بازی و رس ها و تیامرستان خانه )مانند یتیم 
مهم میان کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد    هایی کند که تفاوت روشن می   این مبحث مخترص 

دارای معلولیت وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در دستورکار خود حقوق کودکان را گنجانیده است که در  
های  گروه   که این جای  یافته است. در این کنوانسیون به    ای به کودکان دارای معلولیت اختصاص ابتدای آن ماده 

که کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق را قید کرده باشد، بیشرت تأکید بر عدم تبعیض دارد. در حالی مشخصی  
صورت گسرتده نظریه عدالت و برابری را بازتاب داده است. این کنوانسیون درواقع تالشی  افراد دارای معلولیت به 
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دارای معلولیت وجود دارد. از طریق   هایی که در زندگی کودکان منظور حل مسائل و چالش است به   گسرتده 
 توجه شود. ها )کودکان دارای معلولیت(  این کنوانسیون تالش شده است به حقوق و صدای آن 

دهنده دستورکارهای  صورت بنیادین شکل های هنجاری است که به بخش بعدی این مقاله متمرکز بر چهارچوب 
ه تکنالوژی دیجیتال مانند اینرتنت، موبایل و رسانه گذاری در مورد حقوق کودکان مرتبط ب حقوقی و سیاست 

نیافته،  ویژه در جهان توسعه است. سپس موضوع شمولیت و ناشمولیت دیجیتال کودکان دارای معلولیت، به 
ارتباط آن  به رابطه و نسبت میان حقوق کودکان و حقوق معلولیت و  نگاهی  با عرص بررسی شد. سپس  ها 

شود که آیا ترصیح حقوق مرتبط به تکنالوژی  پس از آن به این پرسش پاسخ داده می   شود. دیجیتال انداخته می 
)گوگین،   معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  در  بازتاب 20۱5دیجیتال  اجرایی (  و  مفاد  دهنده  کردن 

ق در عرص های بازتعریف حقو گیری و ارائه پیشنهاد در مورد روش کنوانسیون حقوق کودک است؟ در اخیر نتیجه 
 دیجیتال با شمولیت متامی کودکان است. 

 های هنجاری چهارچوب 
که پیشرت بیان شد، مترکز ما بر تفاوت میان حقوق برش جهانی و رشایط دیجیتالی و اجتامعی خاصی  چنان 

دهد. در سطح جهانی درباره  اند، شکل می کسانی که دارای معلولیت است که به زندگی کودکان مخصوصاً  
تکنالوژی   مفاهیمی  اتفاق مانند کودک، شخص عادی یا معمولی و کاربرد  این    های جدید  ندارد.  نظر وجود 
 کند. ها مانع ایجاد می گذاری های حقوقی و سیاست کردن چهارچوب نظرها بر رس راه اجرایی اختالف 
 کودکی 
نگرش  بزرگ در  توالی زمانی وجود  های رایج میان کودکی و  به سالی رابطه ساختاری و  مثال، در  گونه  دارد. 

شود،  سالکی نرسیده باشد، طبق قانون کودک گفته می هجده کنوانسیون حقوق کودک، هر شخصی که به  
وقتی بحث به اکامل رسیدن سن    اند. )ماده اول( تری را در نظر گرفته هرچند در بیشرت کشورها سنین پایین 

کودکی رصفاً مسئله سنی نیست، بلکه عوامل محیطی  شود که آید، این موضوع مطرح می کودکی به میان می 
 بحث است. های قراردادی و رضایت نیز  نامه جرمی، موافقت ـ مانند مسئولیت جنایی 

بر اساس سطوح مرحله  پیاژه رشد کودکان  بازتعریف شده است که در آن رشد کودکان دارای    1ای رشد ژان 
کند. محققان، به شمول پژوهشگران معلولیت،  ا دنبال منی طور معمولی مسیر رشد سایر کودکان ر معلولیت به 
شوند.  بندی می یافته طبقه عنوان کودکان رشد اند که در آن کودکان شیرخوار دارای معلولیت بعداً به منتقد مدلی 

 (Goodley, 2014 )   ( .تعداد مطالعات محدود در مورد کودکی توأم با معلولیت صورت گرفته استCurran and 

Runswick-Cole, 2013 )   شود که کارهای مهمی درباره معلولیت کودکان انجام شود. از جمله  رضورت دیده می
های دیجیتالی در زندگی کودکان اشاره کرد.  های جدید در باب ارتباطات و رسانه توان به پژوهش این کارها می 

 (Alper, 2014, 2017 ) 

 

 هایش در مورد مراحل رشد کودکان معروف است. شناس سوئیسی که به خاطر پژوهش ( روان ۱۹80- ۱8۹6. ژان پیاژه ) 1
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 معلولیت 
مهم است. ماده اول کنوانسیون ملل متحد   معلولیت و خود کلمه معلولیت بسیار تبیین معنایی کودکان دارای 

در مورد حقوق افراد دارای معلولیت از کودکان دارای معلولیت چنین تعریفی ارائه کرده است:    2006سال  
ای  گونه سال قرار دارند و از معلولیت )نقص درازمدت( فیزیکی، روانی، عقلی یا حسی به   ۱8افرادی که زیر سن  

توانند مانند بقیه افراد  منی رو کرده و  ها را با موانعی متفاوت روبه برند که مشارکت مؤثر اجتامعی آن رنج می 
حضور یکسان داشته باشند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در قبال اشخاص معلول رهیافت اجتامعی  

شود، بلکه موانع  ژیکی اشخاص معلول مدنظر گرفته منی گرفته است که بر اساس آن تنها بعد بیولو را در پیش 
 شود. شان به نیازهای زندگی نیز در نظر گرفته می دسرتسی نداشنت ها و  زندگی روزمره آن 

شود،  طبی( که در آن کمبودهای زیستی در نظر گرفته می )   مدل اجتامعی درواقع در پاسخ به رهیافت پزشکی 
قدر کافی نفوذ ندارد  لحاظ دچار مشکل است. از جمله، این رهیافت به   ظهور کرده است. مدل پزشکی از چند 

عنوان  منظور پژوهش برای مداوای اشخاص دارای معلولیت انجام شود و معلولیت را به گذاری الزم به تا رسمایه 
به  را  افراد آسیب یک چالش اجتامعی و اشخاص معلول  بگیرد پذیر و یک مسئله ترحم عنوان  نظر  .  انگیز در 

 (Davis, 2002 )   انگیز  است و اشخاص دارای معلولیت را بیشرت با بار منفی و ترحم   اصطالحی خاص پذیری  آسیب
پذیری بر متامی اشخاص انتقاد آسیب   کشد. در پاسخ به این مسئله، پژوهشگران معلولیت از تعمیم به تصویر می 

محور صمیمت در روابط  پذیری،  که از آسیب اند  رده دانند و در همین حال تالش ک را نامتناسب می   کنند و آن می 
 ( Kim, 2014: 137-154اجتامعی بسازند. ) 
گیری،  منظور تحقق استقالل در تصمیم های کودکان دارای معلولیت به رسمیت یافنت ظرفیت در نتیجه در مسیر  

گونه  به  ( Lansdown, 2014برد. ) شان را زیر سؤال می گیری وجود دارد و این امر تعیین رسنوشت چالش چشم 
شود.  های معترب آمریکا از کودکان دارای معلولیت در قالب استعاره »شیرین معصوم« یاد می مثال، در رسانه 

 (Norden, 1994 )   عنوان تیم کوچک یاد  از آن به   1که چارلز دیکنز این موضوع بعد فرهنگی درازمدت دارد، چنان
بودن این تیم کوچک مستلزم  رضر م کریسمس کارول بیان کرده است که بی و در رمان بسیار محبوب خود به نا 

های مربوط به امور  طرف کودکان دارای معلولیت در گفتامن از یک   ( Holmes, 2009حامیت بیشرتی است. ) 
به  ایدئال دانسته می خیریه  ) عنوان گروه مناسب و  دیگر این کودکان دارای   از سوی   ( Fulcher, 1989شود. 

به معل  بیشرت  می ولیت  شناخته  چالش  یک  آسیب عنوان  برساخت  امر  این  که  آن شود  فقدان  پذیری  ها، 
 هاست. شان یا هزینه بلند مراقبت از آن های قابلیت 

 تکنالوژی دیجیتال   - 3-1
رسانه  و  کودکان  امور  باز پژوهشگران  قبال  در  دیجیتال  گفتامن جهت های  و  دهی  های  گذاری سیاست ها 

اند؛ حفاظت از کودکان معصوم در برابر خطرات و ای مشابه دست یافته ای، به نتیجه شده و کلیشه سازی ساده 
توان آنچه را  مثال، می گونه این اموراند. به های آرمانی برای بومیان دیجیتال از  تهدیدات آنالین یا ایجاد فرصت 

 

1
. Charles Dickens 
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کردن کنوانسیون  ها برای اجرایی بیان کرده است، ذکر کرد: تالش   0۱42در سال    2و بولگر   1لیوینگ استون 
به  منظور ایجاد رشایط و مشارکت کودکان در اجتامع، بیشرت به خاطر موضوعاتی که مستلزم  حقوق کودک 

بوده  ) فوریت  است.  رفته  به حاشیه  مفروضات    ( Livingstone and Bulger, 2014: 321اند،  در همین حال 
باید شایستگی و مسئولیت حکومتی در   ارتباطات که گویا کاربران  پذیری داشته  مورد تکنالوژی معلوماتی و 

رو شود.  باشند، سبب شده است که دسرتسی کودکان معلول به تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات با چالش روبه 
 (Livingstone and Bulger, 2014: 317 ) 

رو است. تکنالوژی دیجیتال  هایی مهم روبه ت هنوز هم با چالش کار پژوهشگران درباره کودکان دارای معلولی 
  مبادالت فرهنگی را فراهم کرده است، اما کودکان دارای معلولیت از این امکانات محروم نگه   های ابزارها و سکو 
عدد  شان با موانع مت مشارکت و دسرتسی به حقوق   ساالن معلول برای اند. کودکان معلول مانند بزرگ داشته شده 
روبه  ) فرهنگی  می   ( Ellcessor, 2016رویند.  میان  ارتباطات در  پای  دارای  درمی آید،  وقتی  کودکان  که  یابیم 

 Elissرویند. ) مند و سیستامتیک روبه های دیجیتال با موانعی نظام متامی رسانه معلولیت برای دسرتسی به  

and Goggin, 2015; Elliss and Kent, 2011 )   به   اده این موضوعی س به  است که  راحتی مسئله دسرتسی 
دهنده ابعاد  ها و ماهیت ارتباطات شکل ها، فرمت ها، اقتصادها، پلتفرم بوم تکنالوژی دیجیتال را حل کرد. زیست 

  ( Alper, 2017; Ellcessor, 2016; Goggin and Newell, 2003اند. ) های دیجیتال اجتامعی معلولیت و رسانه 
فنی است که در آن معلولیت نیز شامل است و با تأسی به همین  ـ متأثر از شخصیت اجتامعی تکنالوژی دیجیتال  

امر، معلولیت کودکان، رسوکار داشنت با آن، پیکربندی مجدد اینرتنت، رسانه اجتامعی، دیگر ابعاد رسانه و  
 ند. ا ارتباطات از مفاهیمی پیچیده 

صورت درست به  توانند به ها منی معمول درباره اشخاص دارای معلولیت این است که آن   های یکی از کلیشه 
های شهروندی که یکی از مباحث مهم مشارکت  نظریه   ( Haller, 2010زندگی روزمره خود رسوسامان دهند. ) 

برساخت  خاطر  به  معلولیت  دارای  افراد  برای  است،  ناتوانی دیجیتال  یا  می شان،  ها  تلقی    شود. چالش 
 (Simplican, 2015 )   پهنا وجود داشته باشد، به باور  وقتی درباره این نوع شهروندی نگاه و رهیافت محدود و کم

های هنجاری نیز شکل بگیرد که در  فعاالن حقوق اشخاص دارای معلولیت، این امکان وجود دارد که رهیافت 
قید شود و دیگر خربی از جامعه متکرث )متنوع(    عنوان رشط بودن به ، سفیدپوست و مرد معلولیت نداشنت آن  

در پاسخ به این    ( Kafer, 2013های متناسب با معلوالن جسمی و ذهنی لحاظ شود. ) نباشد که در آن ارزش 
نظریه را مطرح کرده  برخی پژوهشگران این  از شهروندی دیجیتال  اند که متامی معلوالن می کلیشه،  توانند 

 3( t, 2006Becketبرخوردار باشند. ) 
 های کودکان دارای معلولیت در برابر افراد سامل، چگونه و با چه تجربیات و برساخت   که این درباره  

 

1
. Livingstone 

2
. Bulger 
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  ( Borsay and Dale, 2012شوند، مطالعات محدودی شده است. ) رو می فرهنگی جامعه خود روبه ـ شهروندی  
ای حقوق کودکان تغییرات ایجاد کند که  ه هرچند بحث معلولیت از این ظرفیت برخوردار است که در گفتامن 

تنها کودکان معلول، بلکه متامی کودکان محور بحث باشند. این مسئله شامل بازاندیشی در باب مفاهیم  نه 
کنند.  گر عمل می عنوان موازنه به  های آنالین های تهدیدها و فرصت پذیری است که در گفتامن توانایی و آسیب 
به فرهنگ هایی در مورد م چنین دغدغه  نشانگر آن است که  های معلولیت توجه شود.  شارکت و شهروندی، 

 (Erni, 2011 ) 
 شمولیت و محرومیت از تکنالوژی دیجیتال 

وجود دارد.    هایی متفاوت گاه های دیجیتال دیده در جوامع درباره مفاهیمی مانند معلولیت، طفولیت و رسانه 
اساس   شود که مسئله را در سطح جهانی در نظر بگیریم. بر می های فرهنگی زمانی برجسته  اهمیت این پویایی 

های هنجاری چند ناحیه مشرتک کلیدی میان شمولیت و محرومیت در متام فضاهای دیجیتال و  چهارچوب 
های لیوینگ استون و  که پژوهش فیزیکی وجود دارد که در مورد حقوق کودکان دارای معلولیت است. چنان 

های  حقوق کودکان و ارائه تصویر از عدالت جهانی، مخصوصاً در قبال کودکان در کشور به    20۱4بولگر در سال  
 توسعه، پرداخته است. درحال 

توسعه  کشورهای  میان  سیاسی  توسعه اقتصاد  کشورهای  و  شامل  در  یافته  بازاندیشی  نیازمند  جنوب  نیافته 
به ها مفاهیم معلولیت، طفولیت، کارگر و رابطه میان آن  تفاوت میان حقوق فردی اشخاص  گونه  ست.  مثال، 

گونه  ها تعلق دارند، وجود دارد. این قضیه به فرهنگی که این افراد به آن ـ های جمعی دارای معلولیت و ارزش 
کند. در این کشورها کودکان در رشایط بسیار خطرناک مجبوراند  نیافته صدق می خاص در کشورهای توسعه 

دچار معلولیت یا نقص عضو  ای است که ممکن  گونه کنند و این رشایط کاری به   ر های خود کا برای بقای خانواده 
های دوران استعامری  حتا امروزه این موارد از میراث   ( Chopra, 2015; Soldatic and Meekosha, 2014شوند. ) 

های ناشی از آن دچار معلولیت  به خاطر فقر شدید، رشایط بد مالی و خشونت   شوند است که افراد مجبور می 
 ( Chouinard, 2014: 340-358شوند. ) 

های استعامری از روابط اجتامعی  ها بسیار با تأخیر به مسئله حامیت قدرت ای جهان و پژوهش سیاست رسانه 
توان در دستورکار پژوهشی  ها را حتا می رابری شود، پرداخته است. این ناب ها می بار که موجب معلولیت خشونت 
زبان تحقیقات بسیاری محدودی درباره تکنالوژی دیجیتال در خارج از  ها نیز یافت. در ادبیات انگلیسی رسانه 

شده است،  ای بسیار گسرتده و متنوع پخش  گونه که اینرتنت به   رو ازآن شده است.    یافته انجام کشورهای توسعه 
در کشورهای    ( Donner, 2015; Ling and Horst, 2011: 363-374رسد. ) ایی حتمی به نظر می ه چنین پژوهش 

های محدودی شده است. باید اقرار  توسعه درباره تکنالوژی دیجیتال و کودکان دارای معلولیت پژوهش درحال 
گیری  های چشم کرد که نهادهایی متفاوت در سطح جهانی در مورد تکنالوژی دیجیتال و معلولیت، پژوهش 

ها بوده  های تکنالوژیکی و دسرتسی جوامع به تکنالوژی و شبکه ای، ارائه کمک ها توسعه اند و هدف آن کرده 
ترین اقدامی است که تصور بزرگ  است. طرح جهانی ملل متحد در مورد تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی مهم 

نشده  مند ای نظام حوزه مطالعه  منظر حقوقی در این کند. از  تکنالوژی و معلولیت را در سطح جهانی ارائه می 
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تواند سنگ بنای بازتعریف و اجرای حقوق دیجیتال برای  که شده است، می   هایی گسرتده است، اما پژوهش 
 کودکان دارای معلولیت در آینده شود. 
به موضوعات متعددی وجود دارد که می  از تکنالوژی  عنوان مسئله پژوهشی در شمولیت و محروم توانند  یت 

های رادیویی  ها و برنامه ست. روزنامه ها دیجیتال مورد بحث قرار بگیرند. نخستین دغدغه کاربرد اجتامعی رسانه 
روند و برای مشارکت اجتامعی توسعه به شامر می دهنده افکار مردم کشورهای درحال ترین ابزار شکل از مهم 

  ( 20۱3ه این ابزارها توسعه یابد. )صندوق کودکان ملل متحد،  رسد ک کودکان دارای معلولیت الزم به نظر می 
میان  رابطه  پای  رسانه وقتی  اهمیت  باشد،  نظر می فردی مطرح  به  برجسته  بسیار  دیجیتال  این  های  و  رسد 

 ,Third and Richardsonتواند برای تقویت رفاقت و دوستی کودکان دارای معلولیت مؤثر واقع شود. ) می 

2009 ) 
وانفعال میان  جایی( در گردش است که خود شامل فعل گر از موضوعات کلیدی در محور تحرک )جابه یکی دی 

دو نوع تحرک است. نخست تحرک یا جابجایی به مفهوم عام است که متامی ابعاد زندگی افراد دارای معلولیت  
هاجرتی افراد دارای معلولیت  توان از حقوق م مثال، می گونه به   ( Imrie, 2000: 1645-1661شود. ) را شامل می 

رصاحت در ماده هجدهم خود در مورد  یاد کرد. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت به 
اند اما شامری از کشورها  های عضو ملزم به رعایت آن آزادی مسافرت و ملیت افراد پرداخته است که در آن دولت 

د جابه   مانع  اشخاص  مهاجرت  و  به جایی  معلولیت،  می ارای  کسانی  به بویژه  که  دارای  شوند  کامل  طور 
 Soldaticدانند. ) کننده هزینه بر نظام بهداشتی و رفاهی کشور می دوش و تحمیل   ها را بار ، زیرا آن اند معلولیت 

and Meekosh, 2014 ) 
جابه  یا  تحرک  ) دوم،  است.  معلولیت  دارای  کودکان  توسط  ارتباطی  و    ( Alper, 2017جایی  تحرک  بحث 

های دیجیتال این امکان  که رسانه ( چنان Pillay, 2013شود. ) زدن به حقوق ارتباطی می تحرکی موجب دامن بی 
دانش ما در مورد    ( Madianou and Miller, 2012کند که درباره مهاجرت گفتگو کنند. ) را برای مردم فراهم می 

عنوان عضو جامعه جهانی )دایاسپورا( چگونه  عنوان یک پناهنده و مهاجر یا به کودکان دارای معلولیت به   که این 
 توانند با مشکالت روزمره کنار بیایند، بسیار محدود است. می 
ها وجود دارد.  های بیشرتی در مورد شمولیت و محرومیت از کارکرد اجتامعی رسانه ها و دغدغه جا نگرانی این 
باب پویایی   این  نگاه متمرکزی را در  نظام هایی که شکل تحلیل و تبیین مخترص  مند میان  دهنده همگرایی 

 های متفاوت در باب حقوق کودکان و حقوق معلولیت است، ارائه کرد. رهیافت 
 حقوق کودکان و حقوق معلولیت 

عرص دیجیتال را که در  کوشند که حقوق کودکان  گذاران و فعاالن حقوقی متفاوت می پژوهشگران، سیاست 
های جدید و جامعه مطرح بحث است، بازتعریف کنند. وقتی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودکان  رسانه 

ها  های متفاوتی در عرصه کاربرد رسانه به تصویب رسید، در حقیقت عرص ماقبل دیجیتال بود، اما امروزه چالش 
اسلو مطرح شد و حتا امروزه سکوی قوی برای    200۹شست  که در ن توسط کودکان پدیدار شده است. چنان 

 ,Livingstone and Bulgerکردن حقوق کودکان در محیط دیجیتال کنونی الزم است. ) تفهیم، تعبیر و اجرایی 
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توان زاده  خالف کنوانسیون حقوق کودک، می اما کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت را    ( 320 :2014
طور خاص مربوط به تکنالوژی دیجیتال است که  های آن به کرد. برخی از رشوط و ماده عرص دیجیتال تلقی  

، کنوانسیون  گونه ویژه شان شود. به تواند موجب دسرتسی افراد دارای معلولیت به حقوق ها می کارگیری آن به 
ای افراد دارای  ملل متحد در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت در باب بازتعریف حقوق ارتباطات و رسانه 

ای و ارتباطی  صورت کلی در باب حقوق رسانه کند که به جلو برداشته است و ما را وادار می های روبه معلولیت گام 
 ( کنیم.  هنوز درخور    ( Goggin, 2015بازاندیشی  که  است  جنبه یادآوری  دارای  هم  افراد  مهم  تجربیات  و  ها 

مثال، نگرش عمومی در  گونه  ولیت بازتاب نیافته است. به معلولیت در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معل 
 ( Kanter, 2015هایی است که در این کنوانسیون گنجانیده نشده است. ) قبال معلولیت یکی از چالش 

های بنیادین و عملی  با وجود این مشکالت، کنوانسیون ملل متحد در قبال حقوق اشخاص دارای معلولیت گام 
ها پیونددهنده  حقوق کودکان و معلولیت در عرص دیجیتال برداشته است که این قدم   کردن را برای اجرایی 

 :Willem, 2012است. )   2006و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت    ۱۹8۹کنوانسیون حقوق کودک  

کودک    شده از کنوانسیون حقوق ای برگرفته جا مطالب همپوشان مرتبط به حقوق ارتباطات و رسانه این   ( 59-100
شود که بازگوکننده حقوق کودکان دارای معلولیت در  و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت بیان می 

می  مطالب  این  است.  دیجیتال  تکنالوژی  ترسیم عرص  مشارکت  تواند  و  حقوق  از  حامیت  معیارهای  کننده 
 ( باشد.  کودکان  ب   ( Livingstone and O’Neill, 2014: 19-38اجتامعی  ذیل  کلیدی  در  موضوع  چهار  ه 
سالمت  مانند  و   همپوشانی  آموزش  مانند  دیگر  مسائل  و  حریم خصوصی  و  امنیت  آنالین،  ایمنی  جنسی، 

 شود. گذاری اشاره می گیری و سیاست تکنالوژی، تصمیم 
 جنسی   سالمت 

ق  جنسی هم در کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد و هم در کنوانسیون حقو   حقوق مربوط به جنس و سالمت 
داند که از کودکان در برابر  افراد دارای معلولیت بازتاب یافته است. کنوانسیون حقوق کودک خود را متعهد می 

داوری که رفاه کودکان  گونه پیش کشی جنسی و هر هرگونه سوءاستفاده و فروگذاری به شمول سوءاستفاده، بهره 
کنوانسیون ملل    23و    ۱6های  همین ترتیب ماده   به   ( 36و    34،  ۱۹اندازد، محافظت کند. )مواد  را به خطر می 

کشی، خشونت، سوءاستفاده در  متحد در باب حقوق اشخاص دارای معلولیت تعهد کرده است که آزادی از بهره 
 داخل و بیرون از خانواده، حق تشکیل خانواده و آموزش افراد دارای معلولیت حامیت کند. 

طور عام  های متفاوتی دارند، اما به قبال مسئله جنسیت رهیافت  های مختلف در که کشورها و فرهنگ در حالی 
بخشی جنسی در میان  صورت روزافزون نقش مهمی را در آگاهی های دیجیتال به همه توافق دارند که رسانه 

طور عام دیدگاه عمومی بر این است که  به  ( Saleh et al., 2014کند. ) کودکان، نوجوانان و افراد بالغ بازی می 
دارند  ها حق رو شوند، اما آن پذیری را دارند که با مخاطرات جنسی روبه ودکان دارای معلولیت بیشرت این آسیب ک 

 ( Elmam, 2014شان برای تشکیل خانواده و لذت زندگی افزایش یابد. ) که رشد و آگاهی 
نیز حق  معلولیت  دارای  کودکان  بالغ،  افراد  سایر  بهره مانند  و  سوءاستفاده  برابر  در  که  کشی جنسی دارند 

افراد عادی است که در معرض  محافظت شوند. آسیب  از  بیشرت  برابر  پذیری اشخاص دارای معلولیت چهار 
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ذهنی یا تکوینی )رشد جسمی(  خشونت، سوءاستفاده جنسی و فروگذاری قرار بگیرند و دخرتانی که با معلولیت  
 ,Normand and Sallafranque-St-Louisطور خاص در معرض اخاذی سایربی قرار دارند. ) برند، به به رس می 

های آنالین از  دهی از سوءاستفاده هایی بهرت در مورد گزارش شود که روش رضورت احساس می   ( 99-110 :2015
تر قرار بدهد. از سوی دیگر  آنان را در معرض خطرات بزرگ   که ین ا کودکان دارای معلولیت فراهم شود، بدون  

  ها به خدمات بهرت صحی / بهداشتی به شمول دسرتسی به آگاهی در باب سالمت شود که آن الزم دیده می 
-Curtiss and Ebata, 2016: 27ها فراهم شود. ) جنسی که بتواند افراد دارای معلولیت را کمک کند، برای آن 

47 ) 
 منی آنالین و امنیت حریم خصوصی ای 

ها در مسئله دیجیتال مسائل، ایمنی آنالین، امنیت و حریم خصوصی  یکی دیگر از وجوه مشرتک کنوانسیون 
طور ضمنی در مورد حریم  طور رصیح و چه به کودکان دارای معلولیت است. کنوانسیون حقوق کودک چه به 

دانند که از کودکان در برابر خطرات جسمی، دخالت  آن می خصوصی و هویت بیان داشته و خود را متعهد بر  
به همین ترتیب    ( ۱7و    ۱6،  8بودن هویت آنان محافظت کند. )مواد  یا حمله به حریم خصوصی و شهرت و محرم 

کند که از حریم خصوصی افراد دارای  دوم کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت بیان می و ماده بیست 
منظور ایجاد فضای بازی برای  هم به ها، هنوز حامیت و حفاظت شود. با وجود این یه افراد باید  معلولیت مانند بق 

به  بیشرت  نظر گرفته منی کودکان، معلولیت  ایجاد فضای دوستانه کودکان مانند  عنوان یک مسئله در  شود. 
بقیه اعضای ج بازی یا گروه زمین  از سوی  برای کودکان دارای معلولیت  گویی الزم  امعه خوشامد های آنالین 

شود که متناسب با رشایط  گیرد و یا در ساخت چنین تسهیالت این موضوع در نظر گرفته منی صورت منی 
 احساسی و رشد این کودکان باشد. ـ جسمی، ذهنی، اجتامعی 

اینرتنت   از قربانیان اصلی های جدی است. افراد جوانی که دچار سندرم آسپرگراند،  از نگرانی اخاذی سایربی،  
ساالن بیشرت از افراد سامل  دهد افراد دارای معلولیت چه کودکان چه بزرگ ها نشان می خواهند بود؛ زیرا گزارش 

های سنتی  این موضوع در پژوهش   ( Didden et al., 2009: 146-151گیرند. ) در معرض اخاذی سایربی قرار می 
کسانی که مسئول خوانش    ( 20۱6و خدمات برشی،     و ثابت مورد بحث بوده است. )وزارت صحت   طور دایم به 

جمع  نشانه و  فعالیت آوری  و  شبکه ها  در  اجتامعی  مرتبط های  معلولیت  های  دچار  که  افرادی  ناحیه  از  اند 
شوند. برای تفکیک قربانیان سایربی  رو می های زیادی روبه اند، با چالش تحرکی، اوتیسم و اختالالت دماغی کم 

چگونه هنجارهای ایمنی در اجتامعات آنالین و فضای    که این ان کودکان دارای معلولیت،  بر اساس جنسیت می 
یافته است، چگونه قوانین از افراد دارای معلولیت در برابر اذیت و آزار حامیت    مجازی برای کودکان تکامل 

است، نیازمند توجهی   های فعال در زمینه ایمنی در جامعه سازی به معنای تداوم بحث کند و چگونه قربانی می 
 ( Heiman and Olenik-Shemesh, 2015: 146-155; Ringland et al., 2015بیشرت است. ) 

ها  نظارت و مراقبت شدیدتر در قبال تعامالت اجتامعی کودکان دارای معلولیت با همتایان و اعضای خانواده آن 
افتادن  خطر عیت و پردازش اطالعات موجب به ها، ردیابی موق آوری داده شود. جمع حل تلقی منی عنوان راه به 

های پوشیدنی مانند عینک گوگل، این قابلیت را دارد که موقعیت کودکان  شود. تکنالوژی حریم خصوصی می 



 1399 زمستان، چهارم، شماره اولسال 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 265  

شان شتافته شود، نظام  موقع به کمک بیابد، به   گرفتار اوتیسم و درخودماندگی را که گرایش به رسگردانی دارند 
، نهادهایی که مسئول نظارت بر  ها شود. با وجود این دیدگی جدی آن کند و مانع از آسیب بهرت نظارتی را فراهم  

ها در این زمینه از قواعد و مقررات الزم برخوردار اند، خود آن شده عمومی و نیمه عمومی آوری اطالعات جمع 
 :Kirkham and Greenhalgh, 2015اند. ) آموزشی مؤثر ندیده های دیجیتال  در بخش مدیریت داده نیستند یا  

26-33 ) 
 تکنالوژی و تعلیم و تربیت 
دربردارنده حق آموزش است که این حق بر اساس کنوانسیون حقوق کودک    ۱۹48اعالمیه جهانی حقوق برش  

ها قیود  یافته است. این کنوانسیون   و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت درباره معلولین بسط و گسرتش 
ن حقوق اشخاص دارای معلولیت(،  کنوانسیو   30پذیر )ماده دسرتس منظور ایجاد اوقات فراغت  و رشوطی را به 

تواند برای توسعه جامعه آزاد کمک کند، در  ، کنوانسیون حقوق کودک( و آموزشی که می 3۱سن مناسب )ماده  
)ماده   است.  گنجانیده  ماده  28خود  و  کودک  حقوق  کنوانسیون  دارای  24،  اشخاص  حقوق  کنوانسیون   ،

علولیت در جزئیات خود دسرتسی به مواد فرهنگی مانند  چنین کنوانسیون حقوق اشخاص دارای م هم   ( معلولیت 
 منظور برخورداری از تکنالوژی دیجیتال رضوری دانسته است. (، درهای باز به 30تلویزیون و فیلم )ماده  

استفاده از رسانه  کودکان دارای معلولیت در متامی سطوح آموزشی از ابتدایی گرفته تا دوره لیسه و دانشگاه در  
رویند. در سطح جهانی تنها ده درصد از کودکان دارای معلولیت  برای آموزش با موانع زیادی روبه   و تکنالوژی 
های ابتدایی خود را به پایان برسانند. )یونسکو،  آموزش   توانند اند و تنها نصف از این تعداد می شامل مکتب 

الوژی، انجیرنی و ریاضیات که  های پردرآمد مانند ساینس، تکن در تحصیالت عالی در رشته   ( 20۱4و    2007
های شغلی و درآمد اقتصادی دارند، این اختالف میان افراد داری معلولیت و بقیه اعضای  تأثیر زیادی بر فرصت 

 ( Moon et al., 2012جامعه بسیار زیاد است. ) 
های  ر بخش کند، بلکه مشکالتی جدید را د تنها به این سادگی این مشکالت آموزشی را حل منی تکنالوژی نه 

های آموزشی آنالین و  متحده دوره مثال، زمانی که در ایاالت گونه  کند. به سواد، همکاری و شناختی خلق می 
شد، اما وکالی  های الکرتونیک عرضه شد، برای بیشرت خوانندگان یک سهولت و امر معمول پنداشته می کتاب 
ها مدعی بودند که این  سیستم درج کردند. زیرا آن   چندین شکایت را علیه چنین   آموزان نابینا و ناشنوا دانش 

الیحه    504معلوالن آمریکا و ماده    ۱۹۹0کننده الیحه  شود، اما نقض روند از بودجه دولت فدرال تأمین می 
نقض   ۱۹73بخشی  توان  این  رخ می است.  زمانی  قانونی  دانشگاه های  که  از  دهد  آنالین خود  در دروس  ها 
به خواندن است.  ی افزارهای استفاده م نرم  بیشرت متکی  بسیار کم در صحبت کردن دارد و  کنند که قابلیت 
 (Blanck, 2014 )   به تالش برای کودکان دارای  ها  تکنالوژی آموزشی  ارائه  از حقوق آموزشی و  منظور حامیت 

ید مسئله  های فردی باشد با معلولیت و همچنان ارائه ابزارهای نظام آموزشی متنوع که متناسب با نیازمندی 
 چالش زبانی، چالش دسرتسی و رشایط افراد محروم را نیز در نظر بگیرد. 
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 گذاری دیجیتال گیری و سیاست تصمیم 
صورت دایمی و ماندگار حضور  گذاری دیجیتال به مشارکت واقعی و معنادار کودکان این است که در سیاست 

حقوق کودک بر این است که برای تأمین منافع    ماده سوم کنوانسیون   ( Goggin, 2015: 327-341داشته باشند. ) 
ها را در نظر گرفت. هم کنوانسیون حقوق کودک و هم  گذاری آن گیری و سیاست کودکان باید در وقت تصمیم 

ها  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت برای حامیت از حقوق کودکان و اشخاص دارای معلولیت باید آن 
برنامه در تصمیم  اتخاذ می هایی که درباره آن ی ریز گیری و  از آن ها  )ماده  شوند،  ،  ۱2ها مشورت گرفته شود. 

 مقدمه کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت(   oکنوانسیون حقوق کودک ملل متحد و بند  
اند که باید در  های اخیر پژوهشگران امور رسانه و کودکان ابعاد جدید مشارکت فرهنگی را مطرح کرده در سال 

ها  گیری مشارکت کودکان دارای معلولیت در این تصمیم   ( Jenkins, et al., 2015ل کودکان ترسی یابد. ) قبا 
یک نه  ) چشم   تنها  است.  مهم  تحول  یک  مستلزم  بلکه  است،  جدید  شامل    ( Navarro, 2014انداز  امر  این 

علوماتی و ارتباطی است که  نظرخواهی از کودکان درباره موضوعات مانند آموزش، پژوهش، مدیریت تکنالوژی م 
گذاری  منظور سیاست شود. بحث نظرخواهی از کودکان دارای معلولیت به دهنده حقوق آنان دانسته می جهت 

ها، در کشورهای دموکراتیک با مسئله آزادی بیان توأمان است که بر اساس آن برای اجتامعات  گیری و تصمیم 
 ,Papacharissiور مشارکت در مناظرات عمومی فراهم شود. ) منظ های اجتامعی به جوانان دسرتسی به رسانه 

2014 ) 
خاطر   به  معلوالن،  حقوق  طرفداران  گذشته  سی سال  در  طی  معلولیت  دارای  اشخاص  نداشنت  دسرتسی 

حکومت سیاست  دیجیتال،  گروه گذاری  دیگر  و  رشکت  چالش  ها،  به  را  دیجیتال  تکنالوژی  در  دخیل  های 
در  اند  ها و کارگزاران مختلف تالش کرده حکومت   ( Blanck, 2014; Goggin and Newell, 2003اند. ) کشیده 

عرصه تکنالوژی دیجیتال چنین تغییراتی را ایجاد کنند تا زمینه دسرتسی افراد دارای معلولیت به تکنالوژی  
این عرصه راه درازی در پیش دارند که باید طی کنند، زیرا    دیجیتال آسان شود. افراد دارای معلولیت در در 

گیری  های که در مورد معلوالن تصمیم سازمان  های البی، پژوهشگران متخصص و فعاالن حقوق معلوالن، گروه 
ها  گیری گذاری و تصمیم طور عام اشخاص دارای معلولیت در این سیاست رویند. به کنند با کمبود منابع روبه می 

 نبوده است، چه رسد به کودکان دارای معلولیت. شامل  
 گیرینتیجه 

و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال    ۱۹8۹با به تصویب رسیدن کنوانسیون حقوق کودک در  
ظرفیت عظیم برای پیرشفت و توسعه حقوق کودکان دارای معلولیت به وجود آمده است که در کل تاریخ    2006

شود. کنوانسیون حقوق کودک زمانی به تصویب رسید که شبکه اینرتنت در  دانسته می سابقه  حقوق برش بی 
مراحل ظهور و ابتدایی خود قرار داشت، اما کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت وقتی به تصویب رسید  

اشخاص   که اینرتنت در جامعه جهانی حالت فراگیر به خود گرفته بود. با به تصویب رسیدن کنوانسیون حقوق 
معلولیت،  رسمیت    دارای  به  رسانه  و  ارتباطات  معلومات،  به  برای دسرتسی  معلولیت  دارای  اشخاص  حقوق 

راهی   هنوز  این هدف  تحقق  تا  اما  است،  نیز  معلولیت  دارای  کودکان  دربردارنده  امر  این  که  شناخته شد 
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بنابراین در هم پیچانیدن این معاهدات متقاطع می باقی  برای   تواند مانده است.  را  سکوی قوی و کاربردی 
 شان، ایجاد کند. های بزرگ کودکان دارای معلولیت و رسیدن به حقوق رسیدگی به چالش 

  که این رغم  شود، حقوق کودکان دارای معلولیت به های اساسی رسانه و تکنالوژی دیجیتال مطرح می وقتی زمینه 
آن  نگرانی  و  م مشکالت  ساختاری  مسائل  به  متصل  عمیقاً  زن ها  استعامرگرایی،  نژادپرستی،  و  انند  ستیزی 

ای امتیازات و محرومیت الزم است  پیوسته هم های به شود. در چنین نظام هراسی است نادیده گرفته می بیگانه 
کند، شناخته  های مختلفی که هر کودک از آن منایندگی می گرفته شود تا تفاوت که رهیافت متقاطع در پیش 

یادآوری است که کودکان معلول در امر برقراری ارتباط با دنیای درخور  ( Alper et al., 2016: 107-114شود. ) 
 رویند. دیجیتال با مشکل روبه 

شود که حقوق کودکان دارای معلولیت باید بازتعریف شود که  بر اساس استدالل این مقاله رضورت دیده می 
پژوهش  کودکان  حقوق  راستای  در  باید  مهم  این  انجام  طرح ه برای  و  بگیرد  صورت  دقیق  مورد  ای  در  های 

گذاری دیجیتال روی دست گرفته شود. نخستین بایسته در این زمینه چگونگی معلولیت و بازتعریف آن  سیاست 
تواند بر دانش، فهم و مفروضات ما در مورد ماهیت رسانه، استفاده و کاربست آن در حوزه  است. این امر می 

های هنجاری بیشرتی را به  بت معنادار در مورد کودکان دارای معلولیت پرسش نوع صح حقوق برش بیفزاید. هر 
هایند و چه  کننده، گرداننده و موجد رسانه چه کسانی استفاده   که این   اند از ها عبارت دنبال دارد. این پرسش 

ص دارای  های حقوق کودکان و حقوق اشخا هایند؟ دومین بایسته این است که چهارچوب کسانی منتقد رسانه 
ها و رویکردها تأثیر متقال  معلولیت در امتداد هم یکی شود، زیرا حقوق معلولیت و حقوق کودکان در گفتامن 

داشته  کنوانسیون بسیار  شکل اند.  موجب  معلولیت  دارای  اشخاص  حقوق  و  کودک  حقوق  گیری  های 
ها تا اکنون به طرز مؤثر در کنار هم  اند، اما آن گیری اقدامات شده ها و در پیش های بسیار مهم، پژوهش رهیافت 

ها به شکل مثربخش به کار گرفته شود،  که نقاط مشرتک این کنوانسیون اند. در صورتی به کار گرفته نشده 
 عنارص و دستورکار جهانی حقوق کودکان دارای معلولیت در عرص دیجیتال به شکل ذیل خواهد بود: 

های دیجیتال در بخش کودکان دارای معلولیت  انه های رس شود که پایگاه داده رضورت دیده می  -۱
ها و مطالعات در حوزه دیجیتال استفاده شود و هم برای کودکان  آوری داده جمع ایجاد شود تا هم در  
 کاربرد داشته باشد. 

اند زندگی را آسان و دلپذیر کنند، اما از سوی دیگر به  های دیجیتال توانسته باید اقرار کرد که رسانه  -2
 ناپذیراند.دسرتسی اند که برای کودکان دارای معلولیت  شکل داده یی  فضاها 

خطر بالقوه مترکز روی حقوق در حوزه دیجیتال این است که در نهایت کودکان سامل یا توامنند به   -3
می  گرفته  نظر  در  هنجار  و  معیار  و  عنوان  فضاها  ایجاد  که  است  مهم  امر  این  حالی  در  شود. 

 پذیر باشد. دسرتس ای کودکان معلول  های جدید باید بر فرصت 
می  -4 دیده  حقوق رضورت  از  حامیت  میان  بخش   و  شود  در  معلولیت  دارای  کودکان  های  حقوق 

 کارگزاری، خودمختاری و کنرتل موازنه در نظر گرفته شود. 
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این پیچیدگی و  های کودکان و جوانان می هایی که در مورد دغدغه پژوهش  -5 پردازد، در دل خود 
 ها خود آنان نیز مشارکت داده شوند. ارد که چگونه در این پژوهش مسئله را د 

های تحقیق )نظرسنجی آنالین یا مصاحبه حضوری( برای دسرتسی  سازی روش در طرح و چهارچوب  -6
 و مشارکت، این قابلیت وجود دارد که از چندین روش ارتباطی استفاده شود. 

طراحی پالیسی از  ت و مدیریت کودکان در  باید ضامنت وجود داشته باشد که برای مشارکت، مشور  -7
ای و هم در حوزه معلولیت این روش  گذاری رسانه روش دوستانه استفاده شود. هم در حوزه سیاست 

 به بهرتین وجه به کار گرفته شود. 
عمومی درباره حقوق اجتامعی و دیجیتال کودکان دارای معلولیت به شمول    های گسرتش برنامه  -8

نظام می   شهروندی دیجیتال و طرح سواد اطالعاتی  تقویت  مند و مؤثر این مباحث و  تواند سبب 
 ها شود. ارزیابی 

اجتامعی  حقوق  به  دستیابی  برای  معلولیت  دارای  کودکان  با  درنتیجه  دیجیتال  عرص  در  شان 
صورت دقیق مسائل مانند  رشد این است که باید به به رویند. یک احساس رو یق روبه های عم چالش 
اند، در نظر گرفت، زیرا  شده   پذیری، حامیت و ایمنی کودکان را که در درازمدت نادیده گرفته آسیب 
های دیجیتال و تکنالوژی شود. هرچند در این مورد انفاق توانند موجب شکوفایی فرهنگ ها می این 
عنوان جمعیت ناهمگن  شود که کودکان دارای معلولیت را به ر وجود ندارد اما رضورت دیده می نظ 

های ما و بقیه اشخاص با هدف اعتالی حقوق کودکان دارای  در نظر بگیریم. ما متوجهیم که تالش 
 زیند. جا می بخشی در جهان اجتامعی باشد که این کودکان در آن معلولیت باید توأم با آگاهی 
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Digital Technology and Rights in the Lives of Children with 

Disabilities 

Meryl Alper | Gerard Goggin 

Translation to Farsi: Mohammad Salim Naji 

Abstract  

Children with disabilities, especially those from the Global North, often figure into public 

discourse as beneficiaries of the “digital revolution.” However, if children’s voices and 
experiences are generally under-considered in digital policy and rights debates, this is even 

more likely when it comes to disability. Against this background, this article looks at the global 

rights of children with disabilities in the digital age. We consider the state of digital inclusion 

and exclusion, as well as the intersection between children’s rights and disability rights. 
Moving forward, we suggest ways to reconceptualize digital and related rights inclusive of all 

children. 

Keywords: Children, digital technology, disability, Internet, media, rights 
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in line with the guidance of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, and with 

the involvement of NGOs and civil society organizations. 

Keywords: Persons with Disabilities, Rehabilitation Services, Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, Obligations of Governments, Human Rights. 
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Social and Cultural Rights of Persons with Disabilities in 

International Instruments and the Afghan Legal System 

Mostafa Shafiq 

Abstract: 

Cultural rights are often referred to as an immature but very important and fundamental part 

of human rights. There are a large number of people with disabilities in the world, leading to 

various measures taken at the national and international levels. These people's excessive 

vulnerability leads to their isolation, and as a result, the majority of them are actually unable 

to engage in social activities. 

Documents such as the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human 

Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights indirectly refer to the equality of human 

beings without discrimination. In general, no human rights document until the end of the 

twentieth century directly referred to the term disability, the provision of social and cultural 

rights as a protected group, except for the Convention on the Rights of the Child, which in 

Article 23 provided for the children with mental and physical disabilities. Therefore, the 

establishment of the International Labor Organization aiming at formulating and 

implementing labor regulations at the international level is a key step in protecting workers' 

rights and achieving social justice. Since this organization's goal is to provide fair and 

appropriate work for all, including people with disabilities, it has adopted a broad variety of 

documents relating to the right to work. 

Therefore, the drafting of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) by 

the UN General Assembly is considered a turning point in the protection of the rights of such 

persons. This Convention aims to combat discrimination and promote equality of opportunity 

for people with disabilities and others. States Parties to the Convention, recalling the principles 

proclaimed in the Charter of the United Nations which recognize the inherent dignity and 

worth and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the 

foundation of freedom, justice and peace in the world, with people with disabilities,  
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The Position of Governments in Providing Rehabilitation 

Services for Persons with disabilities in light of Conventions and 

Legal Documents 

Momina Akbar 

Abstract: 

The international community has paved the way for a greater emphasis on the legal aspects of 

people with disabilities since the 1970s. Various human rights documents have dealt with 

different aspects of their rights. In 2006, the United Nations ratified the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities; The Convention deals with various aspects of the rights of 

these persons. One of the most important concepts in this regard is rehabilitation. The most 

important rehabilitation is the attempt to reintegrate persons with disabilities into society and 

eliminate their isolation and pave the way for their independence. 

Based on the findings, the right to rehabilitation is part of the right to health. The right to health 

is regarded as an example of economic, social, and cultural rights, and governments' 

commitment in this regard is gradual and contingent on the means and available resources 

they have. Under the Convention and the Laws of Human Rights, States are obliged to 

guarantee all basic human rights and freedoms to people with disabilities without any 

discrimination. Because of the country's unique political and economic circumstances, there 

are a significant number of people with disabilities in Afghanistan, necessitating increased 

government attention to their rights. The aim of this study is to figure out where governments 

stand in terms of offering rehabilitation services based on conventions and other legal 

documents. In order to realize the rights of people with disabilities and provide rehabilitation 

services, the government must establish a specific and comprehensive policy in partnership  
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United Nations Convention and Islamic Approach on the Right  
of Persons with Disabilities: A Comparison 

Authors: Khairil Azmin Mokhtar  

(International Islamic  University Malaysia), Ikmal Hisham 

Md. Tah (Universiti Teknologi MARA) 

Translator: Mohammad Ismail Andalib 

Abstract : 
Persons with disabilities either acquired or  developed at some stages of their life due to factors 

such as injury and  disease, are still a person with the same legal status and rights as  individuals 

who do not have any disability. This paper, through conceptual and  doctrinal analysis, 

explores the similarities and differences between the human  rights-based are approaches and 

Shariah’s approach towards persons with disabilities. Persons with disabilities have an equal 

right to live and to have  a noble livelihood  . 
The Convention on Rights of Persons with  disabilities of the United Nations has adopted the 

concept of a human  rights-based approach that requires persons with disabilities to be treated 

in  a proper way. The convention believes that this group should not be treated  differently and 

given a similar opportunity to be developed and progressed as  any other human being. On 

the same note, Islam sees disability as morally neutral. It is seen neither as a blessing nor as a 

curse. Accordingly ,disability is accepted as being an inevitable part of the human condition. 

It  is simply a fact of life that has to be addressed appropriately by the society  of the day. In 

Islam persons with disabilities are not being arbitrarily  segregated and being discriminated 

against unjustly. They should be given equal  opportunities to progress and develop their 

potential just like any other human  being. The final analysis shows that there is a harmonious 

interpretation  between Western human rights and Islamic jurisprudence to protect this  
minority . 
Keywords : 
Disability; human rights-based approach; Islamic approach  ;social model 
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Transformation of Social Attitudes towards Disability and  
People with Disabilities 

(Processes, Mechanisms, and Tools) 

Mohammad Qasem Elyasi Turkani 

Abstract 

For as  long as human history, disability has always existed as an undeniable social  fact. On the 

other hand, people with disabilities have always been  discriminated against throughout 

human history because of their inability to do  certain things, and there have been negative or 

at least sympathetic attitudes  towards them, and it is because of these attitudes that people 

with  disabilities often experience a series of challenges. Now and over time, these  attitudes 

have changed gradually, and an attitude is formed that pays attention to the needs of people 

with disabilities. This article is based on the premise that if social attitudes towards disability 

and the ability of people with  disabilities change, they, like other people in society, can handle 

many  things  .This article uses a descriptive-analytical  method and tries to answer these 

questions based on the study of existing works  and sources  :What has been the process of  this 

change of attitude so far? What are the ways to change and transform the  social attitude in this 

area? And what tools can be used to bring about this  transformation ? 
Keywords: Disabled, disability, attitude, social attitude  ,persons with disabilities  . 
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The  Status of the Rights of Persons with Disabilities in Urban 

Law of Afghanistan 

Murtaza  Mohiqi | Mohammad  Mustafa Mohiqi 

Abstract 

Much  has been said about the situation of people with disabilities and the domestic  and 

international standards that exist in this area  .However  ,considering the special situation of 

persons with disabilities under the  provisions of urban law, there are many shortcomings in 

the field of urban  planning in Afghanistan  .Access to public places  ,especially schools, 

hospitals, clinics, urban transportation and other  government offices, and special toilets for 

people with disabilities, and the  adaptation of sidewalks and pavements have not been 

considered by the public  and private sectors and have caused many problems for people with 

disabilities  .By studying the existing laws and regulations in the field of urban planning  related 

to the situation of people with disabilities  ,this research aims to  reflect the most important 

practical challenges and legal criteria to enable persons with disabilities to fully participate in 

social life and maximize  their use of the urban living environment  .Physical access to social  
and urban facilities is a fundamental human right for people with disabilities  and other 

vulnerable groups, but unfortunately, this issue has not received adequate  attention in 

Afghanistan. Although Afghanistan has acceded to many human rights  conventions, 

including the Convention on the Rights of the Child, and the  Convention on the Rights of 

People with Disabilities, no significant steps have  been taken to achieve those rights including 

physical access for persons with  disabilities. Therefore, the present study hopes to be able to 

highlight this critical  necessity  . 
Keywords  :persons with disabilities, physical access, urban law, accessibility, urban  space  . 
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A Study of Political Rights of Persons with Disabilities in  
International Documents and Legal System of Afghanistan 

Mohammad Ali Ahmadi     
Abstract : 
People with disabilities have equal basic human  rights as other members of society  .Given 

their special  circumstances, people with disabilities need more support from governments 

and  international institutions. Understanding this issue, governments and  international 

institutions have tried to recognize the rights of this group of individuals by 'passing binding 

legislation and documents in this area .Therefore, this article tries to study the political rights 

of people with  disabilities in international documents and the Afghan legal system, using a  
descriptive-analytical method . 
The findings of this study indicate that people with  disabilities have the same political and 

social rights as anyone else. Their political  rights are based on the principles of equality, 

freedom and non-discrimination  in international instruments as well as in Afghan laws, and 

the process for  using positive discrimination against them is defined. One of the most relevant  
suggestions in this article is that more attention should be paid to the  political rights of persons 

with disabilities, the obligation of electoral  agencies to persons with disabilities should be 

defined in the electoral  regulations, and negative cultural attitudes towards people with 

disabilities  should be eliminated  . 
Keywords:  Elections, Political Rights, Persons with  Disabilities, International Documents, 

Afghan Law 
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The Study of People with Disabilities  'Citizenship Rights in the 

Context of the  Urban  Environment  and in Light of 

Environmental Rights 

By: Mohammad Waseq Hosaini 

Abstract : 
We can draft the best laws and  regulations obliging all government institutions to follow them. 

However, if the government fails to establish the conditions for all members of society to exercise their 

civil rights, these laws will remain on the paper. If we look at  the sidewalk, wheelchair users will not be 

able to use it because the  municipality has put up barriers to keep motorcyclists out; this violates the  
rights of wheelchair users. In the field of civil engineering, especially in  government institutions, few 

institutions have provided the necessary measures  and facilities for the movement of people with 

disabilities in their buildings . 
Motion theory is one of the accepted principles among philosophers. They believe that the world is in  
motion at all times, and that every being's movement is a transformation and gradual course of motion 

from potential to action. Therefore, all segments of  society should be provided with the necessary 

facilities for  progress  . People with disabilities are not excluded from this principle  ,and the urban 

environment should be designed and adjusted so that they can take  advantage of all its facilities. Streets 

and sidewalks serve as means of connection  in every city, and making them accessible to people with 

disabilities solve  many of their problems  . In order to achieve an appropriate result, first  ,the problems of 

street network connection for people with disabilities in the urban  environment should be investigated, 

and then the required standards should be  introduced. This study aims to look at the needs of people 

with disabilities in using urban environments in the same way as other groups of society do, as well as 

their enjoyment of equal citizenship rights. The research method is  analytical descriptive, and it was 

attempted to refer to valid sources, study  the samples, and investigate all aspects of the subject . 
Keywords: Citizenship  Rights, Disabled, Urban Environment, Environmental Law, Design, 

Urban Planning 
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Rights of Persons with Disabilities within the Family  
Framework from the perspective of International instruments 

Authors: Mahiya Safari Nia, Masooma Monfared Masqani 

Translator: Mohammad Abid Zameer 

Abstract : 
The right to family is a fundamental right for  all human beings which is also considered for 

persons with disabilities  according to the right-based approach  .The concept includes the right  
to marry, family life and childbirth. With regard to the disabled physical  ,mental and 

psychological status, it is important to recognize and guarantee such rights. This article seeks 

to answer this critical question that which  international instruments have recognized the right 

to family for persons with  disabilities and what are the challenges in the family life of such 

people  .This article, using a descriptive-analytic method and by investigating several  
international instruments reveals that this right has been recognized in the  international 

human rights, treaties, interpretive theories and reports and  governments are bound to 

implement these rights. Persons with disabilities face  numerous challenges including poverty, 

isolation, limited socializing  ,experiencing no sexual relationship and childbirth as well as 

violence and  harassment due to the poor social service and enjoying no benefit from their  own 

legal rights . 
Keyword(s): International Instruments, persons with  disabilities, right to family, women with 

disabilities, sexual health 
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The Role of Media in Changing Public Opinion to Support  
Persons with Disabilities in Afghanistan 

A Study of the Viewpoints of University Professors and  Journalism Students 
 

Pohanyar Said Abdul Basir Mesbah   
Abstract : 
This research, while referring to the main concepts of disability, media and public opinion, focuses on 

the various functions of mass media in changing public mindsets to support people with disabilities in 

the  country  . The theoretical framework of the study is the theory of social  learning or socialization of the 

media, and its statistical population is made  up of 21 people (journalism professors, journalists and 

journalism  students  .) The study's findings obtained through in-depth interviews with interviewees  
using the thematic analysis methodology show that participants emphasized the  educational, cultural, 

supportive, legislative, and informative roles of the  media in the support of persons with disabilities  ,
and also complained  about the shortcomings of mass communication equipment. 
The study findings indicate that the media play  an important role in educating and promoting the 

human rights of persons with  disabilities, criticizing social structures, and monitoring the functions of  
the state, as well as highlighting the living situation, challenges, and  concerns of people with disabilities 

through  various media genres  such as  short films, reports, news, drama and documentaries  . The  study's 

findings show that given the supervisory role of the media, it can play  an effective role in monitoring the 

functions of the Ministry of Urban  Development in the implementation of urban plans and construction 

of  apartments, roads, offices, parks, educational centers, and other public places  to ensure easy access to 

public places for persons with disabilities  .The study also shows that the media can conduct  motivational 

interviews with people with disabilities and introduce creative  persons with disabilities to society so that 

the people’s negative perception  towards persons with disabilities will vanish and this social group can 

achieve  their self-confidence . 
Keywords: Media, Public Opinion, Disability, Supervision  ,Education, Information, Social Learning . 
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The role of Government in the Strengthening of Services in 

Light  of Conventions and Human Rights Legislation 

Author: Dr. Razi Khan Hamdard 

Abstract : 
Disability has remained with us since the beginning of the human  race and an estimated 600 million 

people experience disabilities. Each  generation has had a different approach towards persons with 

disabilities but  it is seen that persons with disabilities have often been excluded from the mainstream  ,
which is a denial of their human rights   .One can experience various forms of  discrimination, ranging 

from denial of educational opportunities to  segregation  and isolation because of physical and social 

barriers in society  .Such exclusion has severe effects on education, employment, housing, transport  ,
socio-cultural and political life and access to public places and services  . 
The twenty-first century is all about ‘rights,' and  countries all over the world have enacted laws and 

regulations to protect the  rights of all disabled people, with the main theme for this era has been    “ nothing 

about us without us.” Despite legislative progress over the last  decade, violations of rights have not been 

consistently addressed because most  disability laws and policies assume that persons with disabilities 

cannot  exercise the same rights as non-disabled people. Women with disabilities, as  well as individuals 

with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and  Multiple Disabilities such as Deafblindness, are 

among the most disadvantaged  . 
One of the dominant features of the twenty-first century has  been the recognition of law as a mechanism 

for social change. Though the legislation  is not the only means of social progress, it is one of the most 

powerful agents  of social change, progress, and development. There has been a need for more  
comprehensive legislation to address current discrimination and to ensure the  rights of persons with 

disabilities in all areas of civil-political  ,socio-economic, and cultural life in order to be regarded on an 

equal basis  with people without disabilities . 
Persons with disabilities, activists, and families have been  working hard to improve people's perceptions 

of disability by addressing values  and increasing awareness in society. These initiatives have focused 

on  addressing certain social/cultural customs that contribute to inaccurate and  inappropriate myths 

about disability in order to promote opportunities for persons  with disabilities to engage in life and 

development on an equal basis  . 
Keywords: Deafblindness, Mental Retardation, Autism  ,Cerebral Palsy, Multiple disabilities, 

segregation. 
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Social and Cultural Rights of Persons with Disabilities in  
International Instruments and the Afghan Legal System 

Lida Kakar 

Abstract 

People with disabilities as the largest social minority group in the world, as well as the social 

anomalies caused by disability and human  rights violation against this group of people, have 

changed public opinion, resulting  in a change in general attitudes towards human rights of 

people with  disabilities as part of the general human rights system. To this end, this study  
seeks to examine and identify the social and cultural rights of persons with  disabilities and the 

criteria for government compliance  . 
The research method used in this study is qualitative in  terms of subject  ,descriptive-analytical  
in terms of  methodology, and applied method in terms of purpose. In addition, the method 

of  collecting information in this study is either the library or the documentary  method . 
Based on the research findings, the gradual nature of social  and cultural rights and the 

complexity of its implementation, as well as the  need to design effective and practical 

programs and  the lack of availability  of adequate facilities and resources, have been always 

the obstacles to setting  a specific criterion for the governments to comply with these rights  .To 

solve this problem, it is better for the support and monitoring institutions  in this field to work 

together on the enforcement of the law by making  long-term, effective and practical plans, and 

by raising legal awareness for  the members of the society . 
Keywords: social rights, cultural rights, people with  disabilities, the rights to health and 

education . 
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Disability and Success 

(Professor Stephen W Hawking) 

Translated by: Mohammad Husain Mehtarkhil 

Abstract : 
Disability refers to  mental and physical conditions that have a negative impact on a person's body  ,
senses, movements, and behaviors, limiting their future growth and development  .Developed countries 

have attempted to address this issue by providing different  means and facilities. They have made an 

effort not to be indifferent to persons  with disabilities. Many people in those countries have agreed to 

create living  conditions for persons with disabilities that are appropriate to all  ,particularly persons with 

disabilities, as well as to ensure that persons with  disabilities are cared for mentally and psychologically, 

that negative  attitudes against persons with disabilities are eliminated, and their human  rights and 

dignity are respected  . 
Unfortunately, even in  developed countries, persons with disabilities are still labeled as helpless  ,
destitute, and other offensive words, which affects them adversely. Since many people in our country, 

Afghanistan, are disabled for various reasons, and the  vast majority of them are in poor health condition, 

I wanted to translate this  article to help people understand how to treat persons with disabilities . 
In this article, the  author has tried to highlight all of the points that are especially important  and 

appropriate for persons with disabilities. In this article, for example, in  addition to discussing the 

meaning and concept of disability, the types of  disability, as well as all of the disadvantages and 

restrictions that persons  with disabilities face in their everyday lives, are all addressed. The World  Health 

Organization originally published this post, but I decided to translate  it into Pashto, because, the 

information is very comprehensive that can change  public attitudes and views about persons with 

disabilities  . 
You will have a clearer  understanding of disability after reading this article, and you will be able to  
answer the questions: What are persons with disabilities called? What community  activities are available 

for persons with disabilities? How do persons with  disabilities treat others? What is our human 

obligation towards persons with  disabilities? And ultimately what rights do they have  ? 
Keywords: Disability  ,Mentally, Psychologically, Public attitude, Negative impact . 
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Legal-Political Aspects of Disability in Afghanistan 

Amanullah Shafayee 

Abstract: 

There has been significant progress in the area of rights of persons with disabilities and their 

access to social services and facilities in most countries around the world; yet in Afghanistan, 

the war is increasing the number of persons with disabilities. Among many discussions on the 

rights and issues of persons with disabilities, this paper aims to reflect the legal-political 

aspects of being a person with disabilities and also to examine what progress has been made 

in recent decades compared to previous periods and what impact these changes have had on 

the situation of persons with disabilities. Although the findings do not show a strong 

relationship between disability and politics, the developments in the areas of politics and law, 

and the emergence of new gateways for persons with disabilities have created unprecedented 

legal-political discussions that have altered their status and the way they are looked upon. 

Persons with disabilities have been included in principles of international law and human 

rights teachings. In addition, the democratic developments have provided them with the 

possibility of political participation, as well as affirmative action in their favor in the area of 

social services. These are important legal-political achievements that persons with disabilities 

have gained in recent decades; however, in an under-developed country with ongoing war, 

like Afghanistan, the change can be slow and costly. 

Keywords: disability, politics, human rights, international law, deprivation, discrimination, 

Afghanistan. 
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Evaluation of Social Behavior and Educational System 

Concerning  Disability and Persons with Disabilities 

Author: Mahboba Akbar 

Abstracts : 
From the educational perspective, the role and importance of  the educational system in 

changing the general perception about persons with disabilities is obvious, and persons with 

disabilities also need special  attention and facilities in the field of education. Furthermore, 

society needs  to have accurate and necessary awareness about persons with disabilities and  
their behavior . 
Since there is little research done on the issue, obtaining  reliable information about persons 

with disabilities is difficult; This article  aims to provide a brief overview of persons with 

disabilities, as well as to  address the causes of disability, disability education, and its role in  
improving the social status of persons with disabilities . 
Our Ministry of Education has paid very little  attention to this field, and its resources are 

limited, but attempts have been  made to concentrate on the work of this ministry and other 

related ministries  and to draw their attention to this area . 
Keywords: Disability, Persons with disabilities, Disability ,Education, Ministry of Education, 

Social Model, Financial Empowerment of Persons  with disabilities 
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A Comparative Study of the Concept and  Principles of Disability 

in Afghan Laws and the Convention on the Rights of  Persons 

with Disabilities 

Dr. Zaker Hussain Rezayee 

Abstract 

Persons with disabilities are the most  marginalized group of society. The Convention on the 

Rights of Persons with  Disabilities (CRPD) brought significant changes in favor of persons 

with  disabilities worldwide. According to the Convention, the full equal and  effective 

participation of persons with disabilities is the core principle  of  CRPD. Under Article 53 of the 

Afghan Constitution and following the provisions  of CRPD, the Afghanistan Law on Rights 

and Privileges of Persons with  Disability (LRPPD) focuses on meeting the basic needs of 

persons with  disabilities so that they can live a normal life. The CRPD protects the rights  of 

persons with  congenital  or non-congenital  disabilities  .On the other hand, LRPPD is rather 

inclined to  persons with non-congenital disabilities, but implicitly protects the rights  and 

privileges of persons with congenital disabilities too  . 
The view of laws in Afghanistan  concerning “disability” is rather a traditional view. The CRPD 
recognizes the  social model for the rights of persons with disabilities and also it calls for  
conventional assimilation regarding the weaknesses and needs of persons with  disabilities. 

The CRPD is based on the inherent human dignity of persons with  disabilities and other 

human beings  .The preamble of the CRPD states that persons with disabilities are different  ;
therefore, they need special protection and care, and any form of  discrimination against them 

is considered a violation of their value and  inherent dignity  . 
Keywords: disability, persons with  disabilities, medical model, social model, inherent dignity, 

equality of human  beings  . 
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