
 

 
 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت د وزیرانو شوری

 شهدا و معلولین ورثه از حمایت کمیته 

 شهدا و معلولین از ورثهکمیته حمایت سکرتریت 

 

  همکاری تفاهمنامه

 بین
 

 دولت در امور شهدا و معلولین دفتر وزیر
 

 و

 وزارت تحصیالت عالی 

 

  ۸۹۳۱ –حمل 

 

 :مقدمه

معلولیت بنابر علت های گوناگون و متعدد در جهان از آوان زندگی 

بشرریت موجود بود  و هنوز ه  به اشرلام ملتلم معلوم شردن ادامه 

شلاص دارای معلولیت به  شد  دارد، ا سته بندی  کتگوری های ملتلم د

بزرگترین  داد  وجامعه بشررری را تشرریلل از و جمعیت بزرگی   ندا

ش ساس به د.اقلیت جهانی می با صحی جهان و بانک  ا سازمان  گزارش 

سام  شد  ۱۱۸۸جهانی تحت نام "گزارش جهانی معلولیت" در  شر   منت

تشررلیل نفوس جهان را اشررلاص دارای معلولیت  %۸۱اسررت، در حدود 

سروی انجام نمیده ستان نظر به آخرین  شور عزیز ما افغان د و در ک
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نفوس کشررور را اشررلاص  ۲.۱در  حدود %  ،شررد  در زمینه معلولیت

 شدید تشلیل می دهد.  های دارای معلولیت

دهه بحران و جنگ های ویرانگر پیامد های ناگوار اجتماعی،  چهار

صادی، فرهنگی را به  شت بجااقت ستگذا در پهلوی ویرانگری های ، ه ا

ملتلم، جمعیت قابل مالحظه ای از مردم افغانستان را شهید و معلوم 

ولی با  ؛هرچند کارهای زیادی در زمینه انجام شد  است   است.نمود

شلاص دارای معلولیت  شهدا آنه  ا شد و ورثه   هنوز جمعیت فراموش 

ستند ای ش ه سب به ظرفیت، توانمندی،  مولیت که هنوز کارهای متنا

صررورت ه اجتماعی، خودکفایی اقتصررادی و تیمین حقوب بشررری شرران ب

صورت نگرفته شموم  چالش های  که باعث به وجود آمدن فراگیر و همه 

شور  صادی در ک سلگویی  شد متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقت ست.  پا ا

شلاص دارای معلولیت  شری ا و ورثه به نیازمندی ها و تیمین حقوب ب

شدکار یک نهاشهدا  سازمان نبود ، بلله وظیفه همگان می با ؛ د و 

و همه مسررروولیت  بود زیرا معلولیت پدید  همه شرررموم و فراگیر 

صت های خودکفایی ی دار شمولیت مؤثر آنان را  و تا زمینه ها و فر

تا باشررد که اشررلاص دارای  ی در جامعه از طرب ملتلم مهیا سرراز

تیازات یلسان و برابر معلولیت مانند سایر شهروندان از حقوب و ام

مستفید شد  و همچنان سه  خویش را در آبادانی کشور و جامعه ایفا 

 نمایند. 

برای خودکفایی، شررمولیت اجتماعی، شررناسررایی چالش ها و مشررلالت، 

نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق برنامه ها، تهیه و ارایه گزارش 

سرب، ایجاد از عرصره معلولیت، پیشرلش را  حل ها و راهلارهای منا

بودجه یابی  جهت  تیمین  هماهنگی های مؤثر و هملاری نهادها و

حقوب بشری و مدنی اشلاص دارای معلولیت و همچنان تطبیق قوانین و 

 تعهدات ملی و بین المللی  ذیل:

 222و  351قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان بلصوص ماد    .1

 آن 

 استراتیژی مصوونیت اجتماعی استراتژی انلشاف ملی افغانستان  .2

 قانون حقوب و امتیازات اشلاص دارای معلولیت  .5

 برنامه عمل ملی اشلاص دارای معلولیت  .4

                                                 

 و شهداء بازماندگان به منظور تنظی  خدمات طبی و مساعدت مالی برایدولت  1 

مطابق به  و سه  گیری فعام آنان در جامعه معلولین بازتوانی برای و مفقودین

احلام قانون، تدابیرالزم اتلاذ می نماید. دولت حقوب متقاعدین را تضمین 

 به مطابق بضاعت بی ایتام و نمود ، برای کهن ساالن، زنان بی سرپرست ومعلولین

 آورد می عمل به الزم کمک قانون احلام

 .هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است 2 

اتباع افغانستان اع  از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوب و وجایب 

 مساوي مي باشند
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 اهداف توسعه هزار  سوم  .3

 اعالمیه جهانی حقوب بشر  .6

 کنوانسیون منع استفاد  از ماین های زمینی  .7

 کنوانسیون منع استفاد  از مهمات خوشه ای  .8

 کنوانسیون حقوب کودک  .9

 کنوانسیون بین المللی حقوب مدنی وسیاسی .11

 کنوانسیون بین المللی حقوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  .11

کنوانسیون منع تبعیض )استلدام و اشتغام( و بقیه اسناد  .12

 بین المللی ملتلم 

  کنوانسیون حقوب اشلاص دارای معلولیت .15

 کنوانسیون مراکش  .14

 استراتژی اینچین .13

 اهداف توسعه پایدار .16

 برنامه عمل مپوتو  .17

که جمهوری اسالمی افعانستان در راستای بهبود وضعیت زندگی اشلاص 

شمولیت آنان در جامعه به آن شدمتعهد  هادارای معلولیت و  ، می با

تطبیق قوانین ملی و تعهدات بین ی . صرررورت همگانی اجرا نمایه ب

ی جمهوری اسالمی افغانستان برای بهر  مند شدن اشلاص دارای الملل

نیازمند هماهنگی ها و هملاری  ،از حقوب شان و ورثه شهدا معلولیت

وزارت   ًء،بنا ؛های بیشتر همه نهادهای دولتی و غیردولتی می باشد

شهدا و معلولین جهت نیل و تحقق به اهداف، مقاصد و  دولت در امور

امور  یایجاد کمیتهذریعه  ،اجرای تعهدات بین المللی فوب الذکر

 :مینماید پیشنهاد موضوعات ذیل را شهدا و معلولین شورای وزیران

 دارای معلولیت افراد تطبیق برنامه عمل ملی .1

 لولیتافراد دارای معتغییر در زندگی رقابتی و اجتماعی  .2

 تساوی فرصت های کاری در ارگانهای ملتلم دولتی و غیر دولتی .5

ادغام معلولین در عرصرره های اجتماعی ، سرریاسرری ، تعلیمی و  .4

 علمی

 افراد دارای معلولیتحمایت از برنامه های خودکفایی  .3

افراد دارای خدمتگذاری اسررراسررری و بنیادی جهت باز توانی  .6

 معلولیت

پالنهای دراز مدت و کوتا  مدت شامل ساختن معضله معلولین در  .7

 دولت

حمایت از پروژ  های اشرررلاص دارای معلولیت و تعیین بودجه  .8

 مشلص برای معلولین و بازماند  گان شهدا

تاکید در جهت تحقق فرامین و مصوبات شورای محترم وزیران در  .9

 و ورثه شهدا رابطه به اشلاص دارای معلولیت
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 یامضابعد از  شورای وزیرانامور شهدا و معلولین سلرتریت کمیته 

راهلارهای ذیل را برای هر  موضرروعات فوببرای تطبیق  ،تفاهمنامه

وزارت خانه، ریاست های مستقل، کمیسیون های مستقل، سلتور خصوصی 

شلش می نماید سط  ؛ کهو جامعه مدنی پی سی و بازنگری تو بعد از برر

 گردد. به جلسه عمومی جهت تصویب پیشلش می ،سلرتریت

نوع مسررروولیت و مللفیت برای نهادها در این برنامه عمل پیش  دو

ست شد  ا یلی مللفیت های همگانی که هر نهاد و ادار  مللم  ؛بینی 

سوولیت ست و دیگر م شلص ادار  با  هایو مللفیت هابه انجام آن ا م

  :در نظرداشت خطوط و الیحه کاری ادار 

مایت از ورثه شهدا کمیته حولیت ها و مکلفیت های مشترک ومسالف: 

  : و معلولین

مورخ  ۳استلدام اشلاص دارای معلولیت جهت تطبیق فیصله شمار   .1

قانون حقوب و  ۱۱و همچنان ماد   یرانشورای عالی وز ۸۹۳// 

اشلاص  %۹ استلدام امتیازات اشلاص دارای معلولیت مبنی بر

 طواجد شرای تمعلولیدارای 

برای اشلاص دارای  ها و نهاد   هاادار ساختن قابل دسترس .2

زینه های مایل )رمپ(، مناسب سازی محیطی  ؛از قبیل ،معلولیت

و در نظر گرفتن موارد دسترسی فزیلی در ساختمان های جدید و 

قانون حقوب  ۱۱حمل نقل و همچنان دسترسی به تلنالوژی )ماد  

کنوانسیون حقوب  ۳و امتیازات اشلاص دارای معلولیت و ماد  

 معلولیت(  اشلاص دارای 

آگاهی دهی از حقوب اسالمی و بشری اشلاص دارای معلولیت و  .5

احترام به کرامت انسانی آنان به ارگان های مربوطه و ساحات 

 کاری شان  

تطبیق مواد مندرج قانون حقوب و امتیازات اشلاص دارای  .4

   .معلولیت که برای هر ادار  مشلص شد  است

ورثه نامه های مربوط به تلصیص بودجه و بودجه یابی برای بر .3

کوتا  مدت و دراز  های اشلاص دارای معلولیت در برنامهشهدا و 

 مدت

 خدمات  هاشلاص دارای معلولیت ب ورثه شهدا و ارجاع دهی .6

 حقوب اشلاص دارای معلولیت ورثه شهدا و دادخواهی از  .7

ارایه آمار و ارقام اشلاص دارای معلولیت مستفید شد  از  .8

  جندر و کتگوری های ملتلم معلولیت با تفلیک  ،خدمات

 

 :هدفب: 

  به منظور ایجاد میلانیزم همآهنگی بین وزارت این تفاه  نامه

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، طرح و و  تحصیالت عالی 
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تطبیق برنامه عمل هملاری با ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت 

  .میگردد م معلومات ترتیب و امضی، ایجاد سیست  تباد

 

 
 

 :مسوولیت های طرفینج: 

 تحصیالت عالیوزارت  وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت 

ها و  یازمندیبه ن ییپاسلگودر موارد آتی جهت د تا نموافقه دار

و ورثه شهدا زیر چتر یک  تیمعلول یاشلاص دارا یحقوب بشر نیتیم

با ه  هملاری   سنجی، دوامدار و به اساس نیاز یملانیزم همآهنگ

 نمایند:
 

 مسوولیت های وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:د: 

یب برنامه عمل بین تآوری ارقام و مواد غرض تهیه و تر جمع .1

 الوزارتی امور شهدا و معلولین 

ترتیب و تجدید نظر در برنامه عمل و شریک نمودن آن جهت  .2

 نظرخواهی 

پالن، ارزیابی  آماد  کردنترتیب و رهبری جلسات سلتوری غرض  .5

 های مربوط گزارشنتایج کار و 

ذخیر  و شریک نمودن معلومات و ارقام  مورد ، آوری، پروسس جمع .4

 نیاز ادارات در مورد شهدا و معلولین

همآهنگی امور شهدا و معلولین با وزارت و فراه  نمودن تسهیالت  .3

 الزم جهت تطبیق برنامه عمل

شد  از  دیمستف تیمعلول یداراآمار و ارقام اشلاص  هیاار .6

   تیملتلم معلول یها یجندر و کتگور کیخدمات با تفل

تهیه گزارش به مقام ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه از چگونگی  .7

 عمل ۀتطبیق برنام

رجعت دهی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا غرض خدمات الزم و  .8

 مرتبط

و  تیمعلول یاشلاص دارا یو بشر یاز حقوب اسالم یده یآگاه .9

ولیت افراد دارای وولیت های دولت در قبام آنها و مسومس

 .معلولیت و ورثه شهدا در برابر قوانین نافذ  کشور

برنامه عمل امور شهدا و  ۀهای ربعوار و ساالنگزارش  توحید .11

 شورای محترم وزیران. ارایه آن به معلولین و 

 

  :وزارت تحصیالت عالی   ولیت های وزارتومس هـ .

تطبیق مواد مندرج ماد  نوزده  قانون حقوب و امتیازات اشلاص دارای  .1

 معلولیت 
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فراه  سازی زمینه های امتحان کانلور به خط بریل ، زبان اشار  و  .2

بمنظور  سیتس  دیجیتلی برای اشلاص دارای معلولیت شنوایی و بینایی 

 .تحصیالت عالی  را  یابی به 

تجهیز فاکولته های آموزش خاص در نظام تحصیالت عالی اکمام و تجهیز  .5

 فالوکته های موجود تعلیمات خاص پوهنتون تعلی  و تربیه 

اولویت دادن به اشلاص دارای معلولیت در تحصیالت عالی و مؤسسات 

 تحصیالت عالی خصوصی 

دولت حلومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش  .4

آنرا برای اشلاص دارای معلولیت  7ها و مؤسسات کمک کنند  باشد % 

و امتیازات اشلاص  قانون حقوب 2بند  19واجد شرایط تلصیص دهد )ماد  

 ت.دارای معلولی

شامل نمودن موضوع معلولیت در نصاب درسی فاکولته علوم اجتماعی و  .3

نصاب فاکولته  همچنان شامل نمودن موضوعات مرتبط به دسترسی فزیلی در

 های انجنیری و مهندسی 

 

 نظارت و ارزیابی مشترک از تطبیق برنامه عمل   .1

ق برنامه عمل به شلل مشترک و سیستماتیک از تطبی و ارزیابی نظارت

توسط  کمیته حمایت از ورثه شهدا و معلولینبه نمایندگی از 

 ،امور سرحدات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت 

ریاست  عالی به مقام ۀ آننتیج و صورت گرفته اقوام و قبایل

 جمهوری و ریاست اجرائیه تقدی  میگردد.

 :زمان اعتبار این تفاهم نامه .2

کمیته حمایت زمان برای تطبیق تفاه  نامه مدت سه سام میباشد که 

برای امور شهدا و معلولین به سلرتریت  از ورثه شهدا و معلولین

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مسئولیت همآهنگی ودر مجموع 

مسئولیت تطبیق آنرا  کمیته حمایت از ورثه شهدا و معلولیناعضای 

 دارد .

این تفاه  نامه بعد از هر سه سام تجدید و به امضای طرفین 

 میرسد.

  :همآهنگی .3

و حل مشلالت در تطبیق  برنامه عمل هر دو غرض تبادم معلومات  -

ادار  در ایجاد یک میلانیزم همآهنگی باه  هملاری نمود  و 

کمیته حمایت از ورثه شهدا موارد قابل بحث را در اجندای مجلس 

 و یاه  کمیته های تلنیلی می گنجانند.  و معلولین
 

های به شلل ربعوار و ساالنه آمار فعالیت  وزارت تحصیالت عالی -

خویش را با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین منحیث سلرتریت 

و وزارت شهدا و معلولین آنرا شامل  شریک نمود  ،بین الوزارتی
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دیتابیس ساخته و تمام آمار جمع شد  را با شرکای کاری در میان 

 ارد.ذمیگ

 :امتیازات و مصونیت ها .4

انین مراجع مربوط هر دو طرف شامل این تفاهمنامه تابع مقررات و قو

که در فضای هملاری و تفاه  فی مابین مرعی االجرا  شان میباشند

 است. 

 :موارد اختالفیل ح .5

و یا  نقض خارج از محتوای تفاهمنامه هر نوع منازعه و یا مطالبه 

مراجعه  با  این تفاهمنامه که از طریق مذاکر  مستقی  حل نگردد، 

منازعه از طریق مذاکر  مستقی  و گردد. حل حل می به قوانین نافذ 

در مغایرت قرار نگیرد.  دوستانه نیز باید با قوانین نافذ  کشور

 جانبین باید به فیصله نهایی که صورت می گیرد، متعهد باشند. 

 

 

 :فسخ تفاهم نامه .6

این تفاهمنامه بعد از امضی توسط طرفین مرعی االجرا بود ، میتواند 

اطالعیه کتبی در خالم سی روز به جانب هر یک از طرفین با ارسام 

  اقدام نماید.  مقابل با ارائه دالیل قانونی، به فسخ تفاهمنامۀ هذ

  :زبان مورد اعتبار .7

یلی از زبان های ملی و رسمی پشتو یا دری  تحریر  بهاین تفاهمنامه 

گردید  است . در صورت بروز هر نوع تنازع و یا ه  عدم تفاه  به 

 خته خواهد شد.تفسیر متن پردا

 

 

 

 تحصیالت عالی  ارتوز

 

   اس : 

    وظیفه:

  

  :امضا

  
 

 

______________________________ 

 

 تاریخ 

 

وزارت دولت در امور شهدا و  رتدف

 معلولین

 

     اس : 

      وظیفه:
  :امضا

 
 

 

 

 تاریخ 

 


