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 مقدمه

حقوق اطفال، یک  زحوزه تعمیم و حمایت اهای مؤثر در بشر افغانستان به منظور انجام فعالیتکمیسیون مستقل حقوق

ال توسط این های مربوط به نظارت، حمایت و انکشاف حقوق اطفده و تمامی برنامهکررا ایجاد  بخش کاری ویژه

ابق برنامه مط ،های این بخشترین فعالیتشود. یکی از مهمها به پیش برده میبخش، در همکاری با سایر بخش

ور ری اطفال، به منظدار و منظم بر وضعیت حقوق اطفال در مراکز نگهدامل ساالنه، نظارت دواماستراتیژیک و برنامه ع

 باشد.در این مراکز می آنانارزیابی و حمایت از حقوق 

دار از مراکز ساالنه به صورت دوام عمل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل، مطابق برنامه

ند تا کدادخواهی می، ت اطفال بخصوص اطفال در معرض خطرده و برای بهبود وضعینگهداری اطفال نظارت کر

، پذیرشدت آسیبهای بهی از گروهاین میان، یکپذیر در جامعه بهبود پیدا کند. از بشری اطفال آسیبوضعیت حقوق

 رض تهدیدها و خطرهای متعددی قرار دارند.اند که در معدارای معلولیت ذهنی اطفال

-پذیرترین گروهز آسیب، یکی اخصوص اطفال دارای معلولیت ذهنیه ب ،اطفال دارای معلولیتاشاره شد،  گونه کهآن

د و توسط والدین ندارن جایشان هایدر خانواده ،گونه اطفالاینکه حتی شماری از  ندادر معرض خطر های اطفالِ

 شوند.در اماکن عمومی رها می

بشری خود قطفال دارای معلولیت ذهنی به حقو، میزان دسترسی اده استکرسعی  این گزارش دفتر ساحوی کابل در

ذهنی،  یتولمعل دارای طفالای موجود برای نگهداری تآمار مراکز حمای دهد.را به صورت کلی مورد بررسی قرار 

از اطفال دارای  ی عدم حمایتیامدهاپ ،های این اطفالوادهتعداد اطفال تحت پوشش این مراکز، مشکالت اطفال و خان

 .استهای اصلی بررسی شده در این گزارش از موضوع ،ذهنی در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل معلولیت

ل، پروان، پنجشیر، غزنی، لوگر، )کاب هفت والیت مرکز افغانستان تنها ،های این گزارشآوری است که یافتهقابل یاد

 گیرد.می کاپیسا و میدان وردک( را در بر

 ررسی قضایایارای معلولیت، باطفال د حمایتیمراکز  ربنظارت این گزارش از طریق انجام  معلومات ذکر شده در

و  ءهای شهدارتوزا مسئوالن مصاحبه بادفتر ساحوی کابل، نظارت عمومی از وضعیت حقوق اطفال،  شده درثبت

 گهداری اطفالن مراکز نکرد محافظت اطفال، مسئوالهای عملن شبکهوزارت کار و امور اجتماعی، مسئوالمعلولین، 

طفال دارای اتا در مورد مشکالت  ردآوری شده و تالش صورت گرفتهگِ کابل، ریاست معارف شهر یت ومعلول دارای

روشنی ارائه  یرجایی که ممکن است، تصوتا ، ذهنی یتمعلول دارای معلولیت ذهنی و پیامدهای عدم حمایت از اطفال

 ود.ش

توسط آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و معاون این بخش در دفتر ساحوی کابل تهیه شده و  ،این گزارش

و معاون بخش حمایت ساحوی کابل از آمر  است. ریاست دفتر طرح، بازنگری و اصالح شده، توسط ریاست این دفتر



 

3 
 

دار از وضعیت حقوق اطفال در معلومات و نظارت دوامآوری طفال بخاطر تهیه این گزارش، گِردانکشاف حقوق ا و

 د.کنتحت پوشش این دفتر، تشکر و قدردانی می مناطق

 

 بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال دارای معلولیت ذهنی

در اسناد  های حقوقی از اطفال دارای معلولیت ذهنیاست: حمایتده شدی بنسه بخش دسته دراین گزارش،  هاییافته

ولیت ذهنی و پیامدهای عدم بشر، بررسی اقدامات عملی برای حمایت از اطفال دارای معلالمللی حقوقملی و بین

تواند که می یکارهایو راه هاپیشنهاد ،این بر افزون. استهای این گزارش های کلیدی یافتهحمایت از این اطفال، بخش

 است.قرار گرفته بررسی هنی مؤثر باشد، در ادامه گزارش مورد مشکالت اطفال دارای معلولیت ذدر حل 

 

 المللی و قوانین داخلیطفال دارای معلولیت در اسناد بینهای حقوقی از ااول: حمایت

مدت فیزیکی، دراز شوند که دارای مشکلِ میشامل کسانی معلولیت )به شمول کودکان دارای معلولیت( افراد دارای 

امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با  ،ند که در تعامل با موانع گوناگوناذهنی، فکری یا جسمی

احتیاج  ،به دلیل وضعیت جسمی و روحی خاص خود ،ذهنی کودکان دارای معلولیت ۱دیگران در جامعه متوقف گردد.

 های خاصخود نبوده و همچنان نیازمندی نیازهایدیگران قادر به رفع  بدون همکاری ویژه دارند و هایراقبتبه م

 خود را دارند.

 ۲۳ماده است.  شده تأکیدبه حمایت از اطفال دارای معلولیت  ،المللی و قوانین داخلی کشوردر اسناد مختلف بین

به صراحت اشاره دارد که کودکی  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹مصوب سال  ،کنوانسیون حقوق کودک

زندگی کند که مرتبه و شأن انسانی او رعایت شده و  یبرد باید در شرایطانی جسمی و ذهنی رنج میکه از ناتو

اند از جمله که به این کنوانسیون پیوسته یهای اجتماعی فراهم شود. کشورهایتسهیالت برای شرکت او در فعالیت

ن یهمچن ۲کودکان دارای معلولیت را فراهم کنند.های مراقبت از ده(، باید زمینهالحاق کر ۱۹۹4انستان )در سال افغ

کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول باشد » :است میه جهانی حقوق کودک اعالم داشتهاعال ۵اصل 

 ۳«متناسب با وضع خاص وی، قرار گیرد. ،باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت الزم

                                                           
 ۱، ماده کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت. ۱
 ۲۳، ماده کنوانسیون حقوق طفل. ۲
 مج، اصل پنکودکاعالمیه حقوق . ۳
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 با اطفال دیگر لولیت، حقوق اطفال معلول را برابرقانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای مع ۱۶ماده  ،به همین ترتیب

را  ها و ادارات دولتی مرتبطو وزارت دانسته اساسی و دسترسی به تفریح و ورزش هایدر استفاده از حقوق و آزادی

حقوق و امتیازات  حکم این ماده است. کردهالت اختصاصی مکلف به تجهیز وسایل الزمه، به منظور دسترسی به مح

در این  .گیرد)اعم از معلولیت فیزیکی و ذهنی( را در بر می تمام معلولیت صورت کلیهب ،اشخاص دارای معلولیت

دارای اطفال  و ، اشاره نشدههای این اطفال باشداطفال دارای معلولیت ذهنی و خانواده ی که مخصوصبه حمایتقانون 

 4شوند.نمی مالی هایکمکشامل  ذهنیمعلولیت 

وانی اطفال در مورد بازتوانی جسمی و ر ،قانون حمایت حقوق طفل که به تازگی طی فرمان تقنینی توشیح شده است

اند ها و ادارات دولتی ذیربط مکلفوزارت» که: ۵است آن مقرر داشته 4۰و ۳۶، ۳۵، ۳4 هایدارای معلولیت در ماده

استفاده جنسی، شکنجه یا هر شکل سوء ،کشیروانی طفل که از اثر غفلت، بهره بازتوانی جسمی و به منظور حمایت از

آمیز یا مجازات و یا در نتیجه منازعات مسلحانه، آسیب دیده رحمانه، غیرانسانی، تحقیری بیدیگری از برخوردها

 تخاذ نمایند.اد، تدابیر الزم را است، جهت استقرار و ادغام مجدد که به صحت، عزت نفس و کرامت طفل کمک کن

بازتوانی در قسمت تداوی،  الزم را اتخاذ وتدابیر  ،اند، تا در رابطه به حمایت از طفل قربانیادارات دولتی ذیربط مکلف

 «و حفاظت چنین اطفال، اقدامات الزم را نمایند.

ت عامه و سایر کار و امور اجتماعی، صحهای ( وزارت۱)» این قانون چنین صراحت دارد: ۳۶ماده  ،به همین ترتیب

لی، حالت روحی و اعمالی که به صحت، رشد بدنی و یا عق ، طفل دارای معلولیت را در برابراندادارات ذیربط مکلف

 رساند، حمایت نمایند.اجتماعی وی آسیب می

ایگان برخوردار شغلی( طور رو موزشی )ارائه خدمات اجتماعی، روانی، طبی، آ بخشی، از خدمات توان( طفل معلول۲)

 گردد.می

مایت اجتماعی اند، برای طفل دارای معلولیت ذهنی یا جسمی زمینه حها و ادارات دولتی ذیربط مکلف( وزارت۳)

ایفا و دارای  نقش فعال را ،و در جامعه را تقویتاعتماد به نفس خود خاص را طوری فراهم نمایند که وی بتواند 

 شد.زندگی آبرومندانه با

موزی، تحصیل، کارآ به تعلیم،ظور دسترسی اطفال دارای معلولیت اند به منها و ادارات دولتی ذیربط مکلف( وزارت4)

و  صاصیها و محالت اختهای تفریحی و ورزشی، مکانخدمات صحی و بازپروری، آمادگی برای استخدام، فرصت

 «ل الزم تجهیز نمایند.قابل دسترس را ایجاد و با وسای

                                                           
  ۱۷و ماده  ۱۶ماده  ،قانون حقوق و امتیازات معلولین .4
 ۳۶  و ۳۵، ۳4، مواد قانون حمایت حقوق طفل. ۵



 

5 
 

 هار پرورشگاهدمعلولیت ذهنی  اما یکی از مشکالت حقوقی قابل توجه در این عرصه این است که برای اطفال دارای

که مصاب به بیماری اطفالی» که: است مقرر داشته ،هاالعمل پذیرش در پرورشگاهطرز ۱۶ماده . شودجای داده نمی

ود، باشد، شامل شعیوبیت که باعث موانع آموزش اطفال میمن، ساری و یا اختالل فکری یا دماغی، نابینا و یا ممز

 «گردد.پرورشگاه نمی

است که  شده أکیدت ،در تمام مواد متذکره قانون حمایت حقوق طفلها، به استثنای طرزالعمل پذیرش در پرورشگاه

و اجتماعی قرار  درمانیهای مورد حمایت ،ها و ادارات ذیربطاطفال دارای معلولیت جسمی و ذهنی باید توسط ارگان

 تواندمی ،بخصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی رای اطفال دارای معلولیتب های اجتماعیکی از حمایتگیرند. ی

 دهد کهیمگونه اشخاص باشد. بررسی قضایای ثبت شده در کمیسیون نشان برای این ایجاد مراکز نگهداری خاص

های ازمند مراقبتنی ،کانون خانواده با توجه به وضعیت خاصی که دارند حتی در ،دارای معلولیت اطفال دسته از این

اکن عمومی رها کرده و خود امآنان را در  ،گونه اطفالهای اینسیون ثبت شده که خانوادهدر کمی یقضایای ند.اویژه

ها و مهریتولد با بی زماناز  ،ییت ذهنلافراد دارای معلو اند.بدون سرنوشت مانده ،اناند و قربانیکردهفرار 

 ند.اهای والدین و جامعه مواجهانگاریسهل

 

 عملی برای حمایت از اطفال دارای معلولیت ذهنی بررسی اقداماتدوم: 

ه حمایت از بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل در این گزارش به بررسی تدابیر عملی در زمین

 اقدامات عملی برای حمایت تنهانهدهد که شان مینهای انجام شده است، بررسی اطفال دارای معلولیت ذهنی پرداخته

ت در کشور وجود دقیق از تعداد اطفال دارای معلولی راز این دسته از کودکان روی دست گرفته نشده بلکه حتی آما

 طرح و تطبیق شود. ،مؤثر ها و برنامه عملیِندارد تا براساس آن پالیسی

 

 دسترسی به خدمات صحیومی و وضعیت عمالف( 

آمار دقیق اطفال دارای معلولیت ذهنی و فیزیکی در سطح کشور وجود ندارد، اما یک ، های این گزارشیافته براساس

درصد جمعیت افغانستان که چیزی حدود  ۲.۷دهد که میالدی نشان می ۲۰۰۵تحقیق و ارزیابی انجام شده در سال 

دهند و تشکیل میمعلول  انزن آن را درصد 4۱ ،. از این میانمعلولیت شدید دچار هستندبه شوند، هزار نفر می ۸۰۰

تواند ال حاضر نمیآمار فوق نیز در ح ۶نیز معلولیت شدید دارند. کودک واجد شرایط رفتن به مکتب هزار ۲۰۰حدود 

                                                           
 :آدرس این اب ،۹۲ عقرب ۱۲ تاریخ به شده برگرفتهـ  آمیز تبعیض هایرفتار تا قانونی هایحمایت از افغانستان معلوالن سی،بیبی. ۶

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/09/120904_l09_disable_afghanistan.shtml 
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به میان تا اکنون تغییرات زیادی  ۲۰۰۵نهادهای حمایت کننده باشد، چون از سال  و طرح پالیسی هاریزیمبنای برنامه

 است. آمده

 ،خورشیدی ۱۳۹۷اند که در سال ن وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان به کارمندان کمیسیون گفتهمسئوال

 و شامل دریافت خدمات این شدهطفل دارای معلولیت ذهنی در این وزارت ثبت هزار و پنجصد و پنجاه و نُه  ۲۹

گیرد و ر کشور را در بر نمیتمام اطفال دارای معلولیت ذهنی د ،رسد که این آماراما به نظر می ۷.اندوزارت گردیده

اند. تداوی و برخورداری از خدمات درمانی مراجعه کرده برای ،شود که به وزارت صحت عامهمی شامل اطفالی فقط

 بخشیهای توانو تطبیق برنامه درمانامکان  که برای اطفالی اند،به کارمندان کمیسیون گفتهن این وزارت مسئوال

 گردد.ارائه میخدمات صحی د، وجود داشته باش شانبرای

 

 معلولیت ذهنیمراکز نگهداری اطفال دارای  وضعیت ب(

 ،ل دارای معلولیت ذهنی دارنداطفاکه  یهایدهد که خانوادهدفتر ساحوی کابل نشان می شده دربررسی قضایای ثبت

جب فشار مالی د. وجود فرزند دارای معلولیت ذهنی ممکن است مونها و مشکالت قرار دارع ناراحتیدر معرض انوا

مالی در  سنگین هایوجب هزینهم ،و مصارف درمانی ، حمل و نقلدار صحیهای دواممراقبتگردد.  هاخانواده بر

 شود.ها میخانواده

 نتیجه گناه گونه اطفالکنند که تولد اینمیاجتماعی، فکر  های نادرستاساس عرف و سنت بر افراد برخی ،نیچنهم

. آوردمی اینکار را معیوب به دافراد گناه اطفال ،خداوند اند وشان مرتکب شدهوالدین و اعمال ناروایی است که

ها شده و در نتیجه تحت د و انزوای خانوادهطرباعث  ،رسان جامعههای منفی و آسیبمالی و نگرش های سنگینهزینه

کنند ها و اماکن عمومی رها میها، کوچهها اطفال دارای معلولیت خود را در سرکیر این فشارها، برخی از خانوادهتأث

 شوند.و خود ناپدید می

گوی د شود تا پاسخدارای معلولیت ذهنی ایجابا توجه به مشکالت فوق، نیاز است تا مراکز نگهداری خاص برای اطفال 

 یدهد که تا هنوز چنین مراکز معیارهای دفتر ساحوی کابل نشان میباشد. بررسی انها و مشکالت خاص آننیازمندی

می رها اطفال دارای معلولیت ذهنی که در اماکن عموبرای نگهداری  یجای مناسبو است  و خاص ایجاد نشده

 رد.وجود ندا شوند،می

دهی در زمینه عواملی که باعث معلولیت ذهنی اطفال های آگاهیاندازی برنامهفوق، الزم است با راه با توجه به نکات

های رسان و منفی که ناشی از عرف و سنتهای آسیبیت ذهنی و اصالح دیدگاهشود و حقوق اطفال دارای معلولمی

                                                           
  افراد معلول در وزارت صحت عامههای بازتوانی برنامه مسئول ،داکتر موسی ضیامصاحبه با . ۷
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تر ها تغییر کرده و برخورد با اطفال دارای معلولیت ذهنی انسانیعرصهاست، دیدگاه مردم در این  ناپسند اجتماعی

 ای اطفال دارای معلولیت ذهنی تبدیل گردد.گرم و با عطوفت بر یآغوش هخانواده ب ،گردد. در نتیجه

ر برابر طفل د ن، سرپرستان و کسانی که طبق قانونکنوانسیون حقوق طفل، عالوه بر دولت، والدی ۵براساس ماده 

های تربیت و پرورش مناسب اطفال را فراهم مسئولیت دارند، مکلف به احترام و رعایت حقوق اطفال بوده و باید زمینه

 کنند.

و در زمینه بررسی اقدامات عملی برای  همکاران بخش اطفال دفتر ساحوی کابل به ادارات مربوطه مراجعه کرده

 دهد که اقدامات کافی در این زمینه صورت نگرفتهآنها نشان می هاییافتهاما  اندمعلومات گرفته ،حمایت از اطفال

برنامه خاصی برای حمایت از اطفال  ،تشکیل شده که در این اواخرو معلولین  ءوزارت دولت در امور شهدا است.

نیز  ۹وزارت کار و امور اجتماعی ۸است. نداشته اقدام و فعالیتی نیز در این رابطه لولیت ذهنی ندارد و تا اکنوندارای مع

ایجاد نکرده و برنامه حمایتی  یخاص حمایتیمرکز  ،از اطفال دارای معلولیت ذهنی برای حمایتبه صورت مشخص 

 است. دیگری نیز نداشته

 حمایتیاتاق اطفال در یکی از مراکز 

 حمایتی)کابل(، تنها در شهر کابل سه مرکز مختلط  ، از مجموع هفت والیت زون مرکزهای این گزارشبراساس یافته

زمان در آن نگهداری جسمی، هم است که اطفال دارای معلولیت ذهنی و توسط مؤسسات غیر دولتی ایجاد شده ،اطفال

                                                           
 . مصاحبه با آقای صافی، رئیس امور معلولین وزارت دولت در امور شهدا و معلولین۸
  مصاحبه با آقای حبیب اهلل حبیب، مسئول شبکه عملکرد محافظت از اطفال. ۹
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 اطفال دارای معلولیت ذهنی،های خاص به صورت اختصاصی و با در نظرداشت نیازمندی ،شوند. این مراکز هممی

 است. نشده جادو ای طراحی

مختلط  ریِمرکز نگهدا ۳در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل،  ،شودکه در جدول زیر مشاهده می طورهمان

ص اطفال برای اطفال دارای معلولیت ذهنی و فیزیکی وجود دارد که خصوصی هستند و هیچ مرکز نگهداری مخصو

معیشتی  وضعیت در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل تأسیس نگردیده است. ،دارای معلولیت که دولتی باشد

 مناسب است و مشکل جدی معیشتی ندارند.  ،اطفال دارای معلولیت در سه مرکز متذکره

 تعداد اطفال نوع معلولیت
 شماره توالی و تعداد مرکز نوع

 اناث ذکور فیزیکی ذهنی

 ۱ کابل )مختلط و ذکور(  ۳ ۳۹ ۲۸ ۱۹ 4۸

 ۲ پروان ۰ ۰ ۰  

 ۳ غزنی ۰ ۰ ۰  

  
۰ ۰ ۰ 

میدان 

 ورک
4 

 ۵ پنجشیر ۰ ۰ ۰  

 ۶ کاپیسا ۰ ۰ ۰  

 ۷ لوگر ۰ ۰ ۰  

 مجموعه ۳ ۳۹ ۲۸ ۱۹ 4۸ 

از  پذیر است.ترین مشکالت این گروه آسیببرای اطفال دارای معلولیت ذهنی، یکی از عمده حمایتینبود مراکز 

د. در نشوگونه اطفال نگهداری نمیها نیز این، در پرورشگاهشد که در بخش اول گزارش اشارهگونه جانب دیگر آن

شود، هیچ نهادی مسئولیت نگهداری وی را به نتیجه وقتی یک طفل دارای معلولیت ذهنی در اماکن عمومی رها می

گیرد. در این قسمت ی قرار میها و خطرهای زیاداستفادهطفل رها شده در معرض تهدیدها، سوء گیرد وعهده نمی

پناهی ویژه بی، بهلولیت ذهنیعمق مشکالت اطفال دارای مع دهندهشود که نشانذکر می شرح یکی از قضایا ،گزارش

 :استآنان 
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به دفتر  ،بود دو طفل دختر معرفی کرده عمه ،در بخش پذیرش خودش رایک خانم که  ۸/۷/۱۳۹۵به تاریخ »
را در دهلیز  باشند( میشنوایی که دارای معلولیت ذهنی و حسی) رده و دو طفل دخترساحوی کابل مراجعه ک

 شود.رج میپنهانی از دفتر خا ،وق بشر افغانستان رها کرده و خودکمیسیون مستقل حق دفتر ساحوی کابل

ها پرورشگاهی و اجتماعهای ذیربط از جمله وزارت کار و امور قضیه را با ارگان بالفاصله ،دفترساحوی کابل
 اشت کهد بیان  وزارت کار و امور اجتماعی شریک ساخت و از آنان خواهان حمایت از این اطفال گردید.

 تواند این اطفال را بپذیرد.سه مرکز نگهداری اطفال دارای معلولیت خیلی محدود است و نمیظرفیت 
 داری کردند.و از پذیرش دختران خوداستناد کرده طرزالعمل پذیرش  ۱۶به ماده  نیز، های دولتیپرورشگاه

معرفی  «فغانازنان برای زنان  حمایتیمرکز » قت بهمتذکره را بصورت مو ناگزیر اطفال ،دفتر ساحوی کابل
ن قربانی خشونت را ا فقط زنام که کرد. مؤسسه زنان برای زنان استدالل میکرد تا مورد محافظت قرار گیرند

ف پالیسی مرکز خال ،سرپناه و دارای معلولیتاطفال بی از نگهداری کنیم وقت نگهداری میبه صورت مو
  .زنان است حمایتی

 هایهای مکرر در کمیتهبعد از دادخواهی دفتر ساحوی کابل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال
جهت  تماعیبه وزارت کار و امور اج دوباره ،مکتوب رسمی چندین به همراه متذکره را دادخواهی، اطفال

با هدایت  سرانجام پس از حدود دو سال تالش و دادخواهی، اطفال مذکور. محافظت و نگهداری معرفی کرد
 «دند.ششامل  ۲۷/۹/۱۳۹۷ به تاریخ در پرورشگاه عالءالدین ،صریح مقام وزارت کار و امور اجتماعی

اطفال دارای معلولیت ولیت و به ویژه اطفال دارای معل ریدهد که تدابیر عملی الزم برای نگهداقضیه حاضر نشان می

ضرورت  ،د. از جملهناای جدی مواجههمشکالت و چالشگونه اطفال به شدت با این ،این لحاظ ذهنی اتخاذ نشده و از

دولتی برای  حمایتیها و ایجاد مراکز تغییر پالیسی پذیری والدین،ها و مسئولیتبه ارتقاء سطح آگاهی خانواده جدی

 نگهداری این دسته از اطفال جود دارد.

 

 آموزش حق بهدسترسی  ج(

 المللی،سناد بینابراساس  .است به شمول اطفال دارای معلولیت دسترسی به تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی اطفال

سترسی اطفال ده زمین که المللی دولت در قبال حمایت از حقوق اطفال، دولت مکلف استقوانین ملی و تعهدات بین

کودکی که از »است:  داشته حقوق کودک بیان صل پنجم اعالمیه جهانیا گونه کهآن فراهم سازد.را  به تعلیم و تربیه

وضع خاص  لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول است، باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت الزم، متناسب با

 «وی قرار گیرد.
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است،  به آن الحاق کرده ۲۰۱۲کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت افغانستان در سال  ،به همین ترتیب

د. با هدف تحقق نشناسهای عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت میدولت» که: بیان داشته است

مامی سطوح و به صورت را در ت نظام آموزشی فراگیر ،های عضوحق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، دولت این

یت وجود دارد، معلول دارای نهادهای آموزشی برای اطفالهرچند در افغانستان  ۱۰«نمایند.العمر تضمین میآموزش مادام

 تعلیم را فرا گیرند. اما ،یک سطحتوانند در نمیحدی است که با اطفال عادی ها در معلولیت آن البته برای اطفالی که

ه صورت فراگیر وجود ندارد و دوم های آموزشی  در سراسر کشور و باین امکانات و فرصت نخست باید گفت

که دارای معلولیت ذهنی هستند  یزیادی از اطفالشمار  دهد.میبخشی از اطفال دارای معلولیت را پوشش تنها  ،کهاین

باشد، ا آخر عمر با آنان همراه میراه حل درمانی مناسب در تمام سنین و گاه ت علت نبودنه بمعلولیت،  و این نوع از

  شوند.مند نمیاز حق آموزش بهره

 دامات عملیِ اق ،برای اطفال دارای معلولیت ذهنی آموزش حق دهد که جهت تأمینارش نشان میگز این هاییافته

 ۱۱اند کهاست. مسئوالن وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان به کارمندان کمیسیون گفته صورت نگرفته کافی

مرکز آموزشی خاص برای  ،در مورد آموزش اطفال دارای معلولیت ذهنی در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل

مرکز آموزشی برای ناشنوایان و نابینایان در دو والیت کابل و غزنی ایجاد  4 است و فقط اطفال مذکور ایجاد نشده

  .اندفعالیت در حال که شده

 

 

                                                           
 ۲4 ماده، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. ۰۱
  نیکی و مسلکیکهای معلوماتی ادراه تعلیمات ت، مسئول مدیریت سیستم. مصاحبه با آقای عبیداهلل۱۱

 ی اطفالتال دارای معلولیت در یکی از مراکز حامیصنف درسی  اطف
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 است: شده ز تعلیمی خاص در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل نشان دادهمراک و نوع تعداد ،زیر جدولدر 

 والیت شماره

 تعداد اطفال نوع و تعداد مرکز تعلیمی

 مجموعه
 نابینایان ناشنوایان

 مختلط

)ناشنوایان و 

 نابینایان(

 ذکور اناث

 ناشنوا نابینا ناشنوا نابینا

 ۱۱۸۶ ۶۱۵ ۱۶۷ ۳۱۸ ۸۶ ۱ ۱ ۱ کابل 1

 ۰  ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ پروان 2

 ۰  ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ پنجشیر 3

 ۲۶ ۲۲  4  ۱ ۰ ۰ غزنی 4

5 
میدان 

 وردک
 ۸۰ ۵۰ ۳۰ )خصوصی( 4 ۰ ۰

 ۰  ۰  ۰  ۰ ۰ کاپیسا 6

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لوگر 7

 12۹2 637 217 322 116 6 1 1 مجموعه

 مرکز تعلیمی خاص ۸ساحوی کابل، وشش دفتر پشود، در هفت والیت تحت که در جدول فوق مشاهده میطور همان

ولیت تأسیس شده دولتی( در والیات کابل، میدان وردک و غزنی برای اطفال دارای معلمرکز غیر 4مرکز دولتی و  4)

وزش هستند. دختر( مشغول آم 4۳۸پسر و  ۸۵4) طفل دارای معلولیت ۱۲۹۲این مراکز، در مجموع  . درفعال استو 

بلکه اطفال دارای  ،دننکیک از این مراکز تعلیمی برای اطفال دارای معلولیت ذهنی خدمات آموزشی ارائه نمیهیچ

 گردند.معلولیت شنوایی و بینایی از آن مستفید می

 رکز مختلط برایبرای نابینایان و یک ممرکز برای ناشنوایان، یک  مرکز یک) مرکز تعلیمی خاص ۳ ،در والیت کابل

در  ،ابینایانن نوایان ولیسه مسلکی ناش فعالیت دارد. تأسیس شده و یان( برای اشخاص دارای معلولیتو نابینا یانناشنوا

 شوند.یطفل دارای معلولیت از امکانات ویژه آن مستفید م ۱۱۸۶به تعداد  و فعال است ۱۶و  ۱۵، ۶نواحی 

کمیته تأسیس گردیده و  یفال دارای معلولیت شنوایی و بینایخاص برای اط دولتی یک مرکز تعلیمی ،در والیت غزنی

 ،دباشمی (پسر ۹۹و  دختر 4۵) شامل فیزیکی کهاز افراد دارای معلولیت  نفر ۱44نیز برای سویدن برای افغانستان 
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خدمات آموزشی  ،پسر( ۱۲۵دختر و  ۲۳طفل دارای معلولیت شنوایی و بینایی) ۱4۸خدمات بازتوانی دارند و برای 

 کنند.خاص را ارائه می

سویدن برای  کمیته . امااطفال دارای معلولیت وجود نداردمرکز تعلیمی خاص دولتی برای  ،وردکدر والیت میدان

 ایهشی و حرفآموز هایبینایی و ذهنی برنامه پسر( دارای معلولیت شنوایی، ۵۰ر و دخت ۳۰طفل ) ۸۰برای  ،افغانستان

 نماید.وردک ارائه میدر چهار ولسوالی میدان

رای مرکز آموزشی خاص ب ،فتر ساحوی کابلد والیت تحت پوشش ۷در  ،که در جدول ذکر شده است طورهمان

اعم از ) لیمی خاصهیچ مرکز تع ، کاپیسا، لوگر و پنجشیر،در والیات پروان. اطفال دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد

این والیات  اطفال دارای معلولیت در که وجود ندارد و واضح استیت معلول دارای ( برای اطفالدولتی و خصوصی

 تعلیم و تربیه محروم هستند.حق از دسترسی به 

علت نبود  ا بهدارند ام را در مکاتب عادی توانایی فراگیری درس ،یزیکی و ذهنیبرخی از اطفال دارای معلولیت ف

ای هنبود تشناب یت،معلول دارای های مناسب اطفالها، نبود چوکیساختمان به دسترسی مانند نداشتن امکانات کافی

های فوق، برخی از بر چالش افزونشوند. مند توانند از خدمات آموزشی بهرهنمی ،مشکالت حمل و نقل خاص و

های آموزشی را برای اطفال عادی کنند سهولتشان دارند و سعی میمنفی به اطفال دارای معلولیت نگاه ها،خانواده

 در امر آموزش و یادگیری باور ندارند. ه توانایی اطفال دارای معلولیتخانواده فراهم کنند و ب

 

 حمایت از اطفال دارای معلولیت ذهنی پیامدهای عدمسوم: 

سایر اطفال ممکن  که بیشتر از ندا در معرض خطرهای اطفالِپذیرترین گروهاطفال دارای معلولیت ذهنی یکی از آسیب

ها که سرکر درها شده  دختر دارای معلولیتِقرار گیرند، بخصوص اطفال  هااستفادهاست مورد خشونت و انواع سوء

با در نظرداشت کنند. ترین نوع خشونت و رفتار غیر انسانی را تجربه میفاحشو  گیرندقرار میمورد تجاوز جنسی 

اکی د. قضایای دردنهمراه دارپیامدهای ناگواری  انهای اطفال دارای معلولیت ذهنی، عدم حمایت از آنیپذیرآسیب

 کند:حکایت می انگیزکننده و بسیار غمأثردر دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده که از پیامدهای مت

شدن بعد از سپری به شفاخانه ملی آتاترک آورده و درمانبه بهانه  را به نام خدیجه خود ساله ۳دختر  ،مادری»
اخانه پس از جستجو و نیافتن این طفل معلولیت ذهنی داشت. شف در شفاخانه رها کرده بود. طفل را ،سه روز

، ها و حوزه سوم پولیس، ریاست پرورشگاهیوزارت کار و امور اجتماع به رسمی طی استعالم طفل، نزدیکان
ن روزهای یاطالع داده بود. دفتر ساحوی کابل نیز در آخر از رها شدن طفل معلول ذهنی به صورت رسمی

 مسئول چنینهم و «محافظت اطفال در معرض خطر»  رئیس به از قضیه مطلع شد و فوری  زندگی این طفل،
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 تاآنان شریک کرد  ه طفل رها شده را باو قضی همراجعه کرد والیت کابل  «شبکه عملکرد محافظت اطفال»
نگهداری اطفال برای  یمرکز نِاما به دلیل نبود ندنپیدا ک او و مراقبت از طفل مذکور نگهداری برای مکانی

وجود دارد، جایی برای نگهداری  در این راستا های حقوقی و عملی کهو محدودیت یت ذهنیلدارای معلو
 .داین طفل پیدا نش

با  و سپس اترک فوت کرددر شفاخانه ات( ۲۲/۸/۱۳۹۸ ، خدیجه بعد از مدتی در روز چهارشنبه، )سرانجام
خانه ملی . مسئوالن شفان کارته سخی به خاک سپرده شدادر قبرست ،حضور معاون جنایی حوزه سوم پولیس

بدون  فل، ط. همچنانشدن و عدم تغذیه مناسب بیان کردندآتاترک علت فوت خدیجه را عفونت و میکروبی 
  «.قرار نگرفته است مورد رسیدگی ،اقبت داشتهطوری که نیاز به مرپایواز بوده و آن

آزارد، حکایت تلخ زندگی کودکان زیادی است که در بار زندگی خدیجه که وجدان هر انسانی را میقصه اندوه

 یتعلولم دارای اطفال از عدم حمایتگوشه و کنار کشور به حقوق بشری و حتی حق حیات خود دسترسی ندارند. 

های موجود انایی، توپروریبخشی یا بازتوان یهابرنامه ندر صورت نبود .فردی نیز همراه دارد هایآسیب، ذهنی

، ضای خانواده و دیگرانسایر اعبه  یتمعلول دارای فرد دایمی باعث وابستگی و یابدگونه افراد به مرور کاهش میاین

نزوا های آنان، اانوادهخو  نگرش منفی افراد جامعه به افراد دارای معلولیتارتباطات اجتماعی،  یدر برقرار ناتوانی فرد

در مشاغل  ارای معلولیتعدم استخدام افراد د چنینهم ،م دسترسی به امکانات در خانواده و اجتماعگیری، عدو گوشه

 گردد.می مختلف

عدم سب بازی و ی مناذهنی از حق دسترسی به تعلیم و تربیه، عدم دسترسی به فضا دارای معلولیت محروم شدن اطفال

 .استهنی از اطفال دارای معلولیت ذ نکردن حمایت پیامدهای دیگره از حقوق اطفال است، از تغذیه مناسب ک

 

 :گیرینتیجه

در  های اطفالِپذیرترین گروهیکی از آسیب ،اطفال دارای معلولیت ذهنیاست،  در متن گزارش آمده طور کههمان

نبود سرپناه چنین هم ،الزم حمایتی ها و تدابیربرنامهگونه اطفال، نبود . نبود آمار دقیق از تعداد اینمعرض خطراند

 است. افزایش دادهآنان را  یپذیراطفال دارای معلولیت ذهنی، میزان آسیبمناسب برای 

تحت پوشش دفتر ساحوی کابل،  والیاتاز اطفال دارای معلولیت ذهنی در بسیاری  ی خاص براینبود مرکز نگهدار

والیات تحت پوشش در ، است که در متن گزارش اشاره شده. چناناست آنانحمایت از  در راهترین چالش عمده

ذهنی با ظرفیت پذیرش بسیار محدود  یتمعلول دارای اطفال برای مختلط مرکز نگهداری ۳تنها  ،دفتر ساحوی کابل

برای اطفال قربانی به  حمایتیاین تعداد مراکز  کنند.می رها شده در امکان عمومی را نگهداری وجود دارد که اطفال
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خاص برای اطفال دارای معلولیت ذهنی  تیمراکز حمای ،در تمام والیات کشور که وجه کافی نیست و الزم استهیچ

 ایجاد شود. 

 ،ذهنی در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل یتمعلولدارای برای اطفال  نیز باید گفت که در بخش آموزش

های آموزشی شود که اطفال دارای معلولیت ذهنی از برنامهاین امر باعث می وجود ندارد.هیچ مرکز آموزشی خاصی 

 سایر افراد گردند. به به صورت کامل وابسته ،و بازتوانی محروم گردیده و به مرور زمان

است  ها نسبت به اطفال دارای معلولیت ذهنی، چالش بزرگ دیگریرسان جامعه و حتی خانوادهنگرش منفی و آسیب

اطفال خود  ها،شود که خانوادهباعث می هادهد. این نوع نگرشتر قرار میهای بیشمعرض آسیب در که این اطفال را

 پذیرتر بسازند. ن عمومی رها کنند و آنان را آسیبرا در کوچه و اماک

 

 ها:پیشنهاد

از حقوق بشری اطفال دارای معلولیت  با توجه به متن گزارش، موارد زیر به عنوان راهکارهای مناسب برای حمایت

 د:شوپیشنهاد میتبط ذهنی به نهادهای مر

دقیق وجود  یآمار ،است، در مورد وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی که در متن گزارش بیان شدهطور همان .۱

های مؤثر در این هها و برنامذهنی و طرح پالیسی از اطفال دارای معلولیت جانبههمهندارد، بنابراین، جهت حمایت 

 بسیار ضروری است. ،جانبههمه ات دقیق وانجام تحقیق ،زمینه

حمایت از  به منظوراحکام قوانین داخلی که حمایت از حقوق اطفال و  المللیشود که مفاد اسناد بینیشنهاد میپ .۲

احکام قوانین و با که در تعارض  یهایتطبیق و عملی گردد و طرزالعمل ،وجود دارد دارای معلولیت ذهنی اطفال

 .اصالح و تعدیل شود، استالمللی دولت تعهدات بین

های گوی نیازمندیخاص و معیاری که پاسخ تیمراکز حمایحمایت بهتر از اطفال دارای معلولیت ذهنی باید  برای .۳

 گسترش یابد.ت کشور او به مرور زمان به تمام والی ین دسته از اطفال باشد، ایجاد گرددخاص ا

زیکی از تعلیم و تربیه محروم یهای ذهنی یا فاطفال به دلیل معلولیت طور که در متن گزارش اشاره شدهمان .4

نه تعلیم و تربیه را فراهم نیز زمی ذهنی از لحاظ قانونی دولت مکلف است تا برای اطفال دارای معلولیتشوند. می

های برخورداری اطفال دارای معلولیت ذهنی از حق آموزش، مکتبشود که جهت سازد. بنابراین، پیشنهاد می

 خاص ایجاد گردد.

به خصوص معلمان زن اقدامات جدی صورت گیرد تا مشکل کمبود  ،معلمان مسلکی و پرورش در عرصه آموزش .۵

 وجود دارد، رفع گردد.  یتمعلولدارای که فرا راه تعلیمات دختران  یمعلمان مسلکی و موانع
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های الزم مالی، حقوقی، روانی و عملی صورت یت ذهنی دارند، حمایتمعلول دارای که اطفال یهایخانوادهاز  .۶

 خود گیرد تا آنان قادر به نگهداری و تربیت اطفال دارای معلولیت ذهنی خود شده و مجبور به رها کردن اطفال

  در اماکن عمومی نشوند.

سایر عوامل طبیعی بوده و یا در نتیجه  ها ناشی ازی که معلولیت آنفالمطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین، اط .۷

شوند. پیشنهاد ء و معلولین برخوردار نمیمساعدت مالی وزارت دولت در امور شهدا از ،حوادث معلول شده باشند

 ،هاخانواده های مالی اتخاذ گردد تامندی اطفال دارای معلولیت ذهنی از مساعدتشود که تدابیری برای بهرهمی

 مند نگهداری آنان شوند.عالقه

 ذهنی،  یتمعلول دارای تولد اطفال ازگیری دهی از سوی وزارت صحت عامه در مورد پیشهای آگاهیبرنامه .۸

دد تا از بعد از تولد برای مردم، طرح و عملی گر چنینهم حاملگی و از ازدواج، قبل و زمان پیشهای آگاهی

 جلوگیری صورت گیرد. امکان حدمعلولیت مادرزادی تا 

رسان نسبت به اطفال دارای معلولیت ذهنی است، نگاه و نگرش منفی و آسیب که در متن گزارش آمدهطور همان .۹

های شود که برنامهبنابراین، پیشنهاد می گردد.پذیری بیشتر این افراد میامر باعث آسیبدر جامعه وجود دارد و این 

اصالح  نسبت به اطفال دارای معلولیت ذهنی، ین زمینه طرح و عملی گردد تا نگاه جامعهدهی گسترده در اآگاهی

 .و تعدیل گردد

 

 

 


