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 ؛ا اکنون از دید حاکمان غایب بوده استمصونیت اجتماعی به عنوان مهمترین وظیفه دولت ت
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 بسم رب العدل

 

 

 

 مقدمه

گی ساعد ساختن زندویکم مهای ملی در قرن بیستترین کارکردهای دولتیکی از مهم، «تدبیر و توسعه»از دید تیم 

ترین نهادهای شد. دولت بنا بر کارکرد خویش به عنوان یکی از مهمبامی و حمایت از حقوق شهروندان برای همه مرفه 

اجتماعی مسوولیت دارد تا همواره برای رفاه مردم گام بردارد و رضایت از مردم را مقیاس موفقیت خویش قلمداد نماید. 

داری در نظر گرفته نشده است مصونیت اجتماعی به عنوان یک مولفه اساسی در حکومت در حال حاضر در افغانستان

که انجام داده  یهایدر نتیجه پژوهش «تدبیر و توسعه»د. تیم نشبامی پذیر در کشور در حال افزایش های آسیبو گروه

کاری جامع و ها راهردن این آسیبهای اجتماعی در افغانستان دست یافته و برای از بین ببه شناخت دقیق از آسیب

 .تخصصی را روی دست گرفته است

 

 های اجتماعی در جامعه افغانستانآسیب الف(

های چند دهه اخیر در افغانستان تاثیرات بسیار ناگواری را بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنگ

شد محصول جنگ و بامی گیر هموطنان ما ریبانکه گ یهایها و چالشبخش بزرگی از آسیباست.  هبرجای گذاشت

 ، درتحکومت موق های افغانستان پس از روی کار آمدناوتی حکومتر چند دهه اخیر و ناتوانی و بی تفخشونت د

های شد. تیم انتخاباتی تدبیر و توسعه به گونه دقیق آسیببامی ی خارجی تا اکنون هاکمکو استفاده درست از منابع 

منطبق بر دانش روز و با در  ر جامعه افغانستان را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است و به گونه دقیق واجتماعی د

 . در دست داردای بینانهی واقعهاحلها، راهکارهای بومی برای این آسیبنظرداشت راه
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 پذیر در افغانستانهای آسیبگروهب( 

در حالی که حکومت  ؛ا اکنون از دید حاکمان غایب بوده استمصونیت اجتماعی به عنوان مهمترین وظیفه دولت ت

های تامین زندگی مرفه را مساعد سازد و از حقوق مردم پاسداری کند. وظیفه دارد تا برای همه شهروندان کشور زمینه

برنامه هیچ برای مصونیت اجتماعی شان تا کنون برند و های متعددی رنج میاز آسیبهستند که در افغانستان چند گروه 

 پذیر عبارت اند از:سیبآی هاگروهمهمترین  هدفمندی روی دست گرفته نشده است.

 کودکان .1

شد. هرکشوری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار باید بامی در افغانستان بیشترین آسیب متوجه کودکان  

. در حال حاضر کودکان در های منظم و هدفمند برای بلند بردن کیفیت زندگی کودکان باشددارای برنامه

های های خانگی، خشونت روانی، ازدواجتوان از: خشونتشند که میبامی های زیادی مواجه افغانستان با چالش

 های زیر سن نام برد. اجباری و ازدواج

ذا، لباس شند. آنها به غبامی از جانب دیگر تعداد بسیار زیادی از کودکان در افغانستان با غفلت جسمانی روبرو 

والیت افغانستان از  34و خدمات صحی به گونه درست دسترسی ندارند. شمار زیادی از کودکان در تمام 

کنند. کودکان افغان زندگی در روی سرک را تجربه می ،سالگی 14تا  6آموزش محروم بوده و در سنین 

ی هاقانونی ندارند و با تهدید یهاحمایتو هیچگونه مصونیتی برای بهره مند شدن از آموزش، خدمات صحی، 

 باشند. بسیار زیادی روبرو می

کشور  در خیابانی طفل هزاران حضور یکی از مشکالت مهم فراروی کودکان افغانستان است. معیشتی فقر

 دوش بر که سنگینی فشارهای دلیل به شندبامی  سال 14 تا 5 بین که اطفال این .است فاجعه نمایانگر این

 پرسه هاخیابان در و مودهن وداع شان طفالنه رویاهای با که اندشده ساخته مجبور ،دارد قرار شان یهاخانواده

 .گیرند قرار طلبفرصت افراد سواستفاده و کشیبهره مورد و بزنند

در صدد تغییر وضعیت زندگی این قشر آسیب پذیر  کودکان وضعیت از دقیق شناخت و ارزیابی با توسعه و تدبیر تیم

 قلمداد پایدار توسعه تحقق برای زمینهپیش مهمترین و شهروندی حق عنوان به کودکان زندگی بهبودت. از دید ما اس

 .میگردد
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 زنان .2

 خانواده ضعیف ،کارکردشود زیاد افغانستان جامعه در خشونتباعث شده ظرفیت  که اساسی عوامل از یکی 

آنها که برخالف  بر خشونت اعمال و زنان تحصیل زا ممانعت. است بوده کودکان کردن اجتماعی و تربیت در

 مختل را آن اساسی کارکرد وساخته  آشفته را خانواده نهاد باشد،ی دینی و قانون اساسی کشور میهاآموزه

 زنان علیه سیستماتیک تبعیض افغانستان در جنگ و خشونت اساسی عوامل از یکی شک بدونلذا  .است کرده

 بزرگترین نشود، اجتماعی مطلوب گونه به و نگیرد فرا را درست آموزش خانواده در کودک وقتی. است بوده

  .بود خواهد جامعه متوجه آن آسیب

زنان افغان با آمده است، « تدبیر و توسعه»در منشور « تکریم زنان»چنانچه به صورت گسترده و جامع در بخش 

خانگی، اعتیاد، اعتیاد همسر، طالق، بیماری و  یهاتوان از خشونتباشند که میهای متعددی روبرو میآسیب

مشکالت محیطی نام برد. زنان بیوه و مطلقه در افغانستان هیچ مصونیت اجتماعی ندارند و با مشکالت متعددی 

یا بد  . همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردان زندانی و زنان بی سرپرستهستند روبرو

باشند. در هژده سال گذشته زنان صرفا به نستان از مصونیت اجتماعی برخوردار نمینیز در افغا سرپرست

ی که متوجه زنان یهادر حالیکه آسیب ،های انجویی تبدیل گردیدندموضوعی برای گرفتن پرژه و فعالیت

 باشد همچنان در حال افزایش است. می

شرایط زندگی زنان و مصونیت اجتماعی و اقتصادی آنها  نتیجه بهبود و توسعه تغییرات مثبت اجتماعی را،تیم تدبیر 

 ی متعددی را به این منظور روی دست گرفته است.هامیداند و برنامه

 سالمندان .3

ها را در جهان برای سالمندان دارد. با وجود اینکه در فرهنگ افغانستان احترام افغانستان یکی از بدترین محیط 

کنند و از مصونیت فراد سالمند در کشور در شرایط نامناسبی زندگی میشود اما ابه بزرگساالن توصیه می

. شمار بسیار زیادی از سالمندان در افغانستان از امنیت شغلی برخوردار نبوده و نداجتماعی و اقتصادی محروم

ا هم دست باشند که کار نمایند و یبرای امرار معیشت خانواده شان در بسیاری از موارد تا زمان مرگ مجبور می

باشند. خدمات از دیگر مشکالتی است که سالمندان با آن روبرو می های صحیبیمهبه تکدی گری بزنند. نبود 

شد. نبود خانه سالمندان بامیمشکالت شهروندان به ویژه سالمندان ن یدولتی نیز پاسخگو هایصحی در شفاخانه

ی است که اکنون فراروی آنها قرار دارد. در که سرپرست ندارند از دیگر مشکالت یبرای افراد کهن سال
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رانسپورت ی سالمندان برای استفاده از وسایط عمومی نشده است. در سیستم تافغانستان هیچ توجهی به نیازها

روهای موجود در کشور به سالمندان وجود ندارد، پیاده ی برایها، جایگاه خاصعمومی به خصوص ملی بس

زهای سالمندان را در نظر بگیرد و از جانب دیگر آلودگی هوا و ساختار شکلی طراحی نشده است که نیا

توانند از خدمات صحی ها نیز بر مشکالت سالمندان افزوده است. سالمندان معتاد به مواد مخدر نمیآپارتمان

 ترک اعتیاد استفاده نمایند. 

ی را برای کاهش و از بین رفتن مشکالت هاامهبا پژوهش دقیق از وضعیت سالمندان در کشور، برن «تدبیر و توسعه»یم ت

 فراروی آنها روی دست دارد.

 معلوالن .4

میان شهروندان ای در ی چند دهه اخیر در افغانستان منجر به معلولیت جسمی و ذهنی قابل مالحظههاجنگ 

ظامی ما کشور شده است. جنگ جاری در کشور نیز روزانه باعث معلولیت شمار زیادی از هموطنان ملکی و ن

برای افراد دارای معلولیت از بزرگترین مشکالت آنها قلمداد  ی حمایتی و نبود بیمههاگردد. نبود برنامهمی

 شود. می

معلوالن افغان به خدمات صحی ویژه که باید برای آنها مساعد گردد به گونه درست دسترسی ندارند. فقر و 

 بسیار اندکیشند. در افغانستان طراحی شهر تا حد بامی روبرو  بیکاری از دیگر مشکالتی است که معلولین با آن

د. سیستم باشمیین مناسب نلها به هیچ وجه برای استفاده معلوروگیرد و پیادهنیازهای معلولین را در نظر می

لول ها برای معلولین جایگاه خاصی را در نظر نگرفته اند. بخش بزرگی از اطفال معبسحمل و نقل شهری و ملی

جه ی قرار دارند و تخصیص نیافتن بود. معلولین ذهنی در افغانستان نیز در وضعیت نامناسبنداز آموزش محروم

 الت زیادی گردیده است.کاز سوی دولت برای حمایت و محافظت از آنها منجر به مش

 

  اجتماعی و اقتصادی در افغانستان هاینابرابریج( 

یکی از چنانچه های نوظهور گردد. تواند منجر به میان آمدن بحرانشوری میبه وجود آمدن شکافهای طبقاتی در هر ک

اتی جستجو نمود. در هژده سال گذشته در افغانستان اقلیتی اجتماعی را باید در اختالفات طبق مهمترین عوامل انحرافات

افغانستان همچنان در فقر و در حالی که اکثریت مردم  ،از افراد بنا بر ارتباطات غیرشفاف به ثروت و قدرت رسیدند

 برند.مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی به سر می



 

Page 8 of 15 
 

 

 بیکاری  .1

به عنوان یک عنصر مخرب اجتماعی مصئونیت اقتصادی خانواده را با تهدیدهای جدی روبرو نموده است.  

از شغل مناسب  وجود دارد و افرادی که نتوانند یدهد که بین بیکاری و سالمتی رابطه نزدیکتحقیقات نشان می

 زیکی و روانی قرار بگیرند. یمند گردند ممکن است در شرایط نامناسب فبهره

 است چند گونه بیکاری موجود  ،های اقتصادی و اجتماعی غیر اصولیما افغانستان به دلیل سیاست متاسفانه در کشور

 روی دست دارد. انواع بیکاری در کشورشناسی و بررسی آنها، راهکاری دقیقی را سیببا آ« تدبیر و توسعه»که تیم 

 عبارت اند از: از دید ما 

در هژده سال گذشته هیچ گام منطقی برای گذار ساختار اقتصادی کشور از زراعت به بیکاری ساختاری:  (1-1

سمت صنایع کوچک و بزرگ و ترانزیت برداشته نشد. با ساختار آشفته اقتصادی کنونی بیکاری ساختاری در 

ی الزم برای داشتن یک هایابد. تیم تدبیر و توسعه بر این باور است که افغانستان فاقد پتانسلمه میافغانستان ادا

از این ساختار کاذب را یک امر الزم برای  تدریجی بنا بر این گذار .شدبامی مبتنی بر زراعت قوی اقتصاد 

های مواصالتی که ، نبود راهیل خشکسالداند. در حال حاضر دهقانان ما به دالیمبارزه با بیکاری ساختاری می

شان را به آسانی به شهر برسانند، نبود حمایت حکومت، ورود محصوالت مشابه بتوانند محصوالت زراعتی

به کشور و.. از هیچ گونه مصئونیت شغلی برخوردار نمی باشند. بیکاری ساختاری را باید نتیجه خارجی 

 د تعریف دقیق از ساختار اقتصادی کشور از جانب دیگر دانست.های اشتباه حکومت از یکسو و نبوسیاست

شرایط و وضعیت کار در هر منطقه جغرافیایی باید به گونه جداگانه به بررسی گرفته شود. ای: بیکاری منطقه (2-1

شناخت و بخشی از بیکاری در افغانستان در نتیجه عدم شناخت از شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیایی، 

توان به عنوان یک کلیت در های افغانستان را نمیمناطق مختلف افغانستان است. والیت در بشریهای پوتانسیل

شناخته شود تا عوامل بیکاری در آن مناطق با مطالعه و نظر گرفت. هر منطقه افغانستان باید به گونه دقیق 

کشور در نتیجه نبود شناخت درست ای را در راهکاری واقع بینانه مهار گردد. تیم تدبیر و توسعه بیکاری منطقه

ارایۀ نسخۀ واحد به بیکاری در سطح کشور یک اشتباه متودولوژیک در حکومتداری بوده  از افغانستان میداند.

  است.
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توان از ای در افغانستان چند نوع دیگر بیکاری نیز وجود دارند که میی ساختاری و منطقههاافزون بر بیکاری

قر، بیکاری آشکار و بیکاری پنهان یاد نمود. تیم تدبیر و توسعه مصئونیت شغلی را به بیکاری فصلی، بیکاری ف

ی کاری منظمی را تدوین هاعنوان حق شهروندی تلقی نموده و برای از بین بردن شرایط نابرابر کاری برنامه

 نموده است.

 مهاجرت .2

کشور در نتیجه نبود مصئونیت ما به خارج از یکی از عوامل اساسی مهاجرت روستاییان به شهرها و مهاجرت هموطنان 

متوجه سایر هم های زیادی را هم متوجه آنها و سیبروستاییان برای رفتن به شهرها، آ. گرایش بیش از حد است شغلی

توانند تا شند و نمیبامی شان فاقد مصونیت کاری ان به دلیل اینکه در مناطق زیستیسازد. روستایشهروندان می

به تدریج از زراعت فاصله بگیرند و زندگی در  شوندشان را به آسانی به شهر برسانند و بفروشند مجبور میمحصوالت 

شهر را ترجیح دهند. افزون بر این موضوع، تمرکز جنگ در روستاها و ناتوانی دولت در انتقال تسهیالت اساسی زندگی 

میکند تا زندگی در شهر را مناسب بدانند. شهرنشینی به  به روستاها از سایر عواملی است که روستا نشینان را تشویق

ین گزشوند مجبور میشوند در حاشیه شهر اسکانروستائیان هیچ گونه مصونیتی را درپی ندارد و آنها وقتی وارد شهر می

اعی تضمین مصونیت اجتم «تدبیر و توسعه»های زیادی روبرو خواهند بود. تیم سیبشوند که از لحاظ اجتماعی با آ

کند. افغانستان برای به موفقیت رساندن روستانشینان را به عنوان یک عامل اساسی در رعایت عدالت اجتماعی قلمداد می

ی اقتصادی و اجتماعی میان شهر و روستا را از بین ببرد و تسهیالت و امکانات هافرایند دولت سازی نیاز دارد تا شکاف

 باید به گونه عادالنه در اختیار همه مردم افغانستان قرار بگیرد. 

عوامل متعددی وجود دارد. نبود مصونیت اجتماعی و اقتصادی  مهاجرت هموطنان ما به بیرون از کشوراما در مورد  

 را کشور گذشته سالچهار  در کسانیکه شمار یادی از جوانان ما کشور را ترک کنند. بیشترینسبب گردید تا شمار ز

 است این کشور برای آنها رفتن پیامدهای از یکی. اندبوده کرده تحصیل یافراد و متوسط طبقه به متعلق اند کرده ترک

 مدت اقتصادی و زمانی لحاظ از. داد دست از را خود مهارت و تحصیالتی از شهروندان دارای زیاد شمار افغانستان که

 ترک را کشور کهکسانی زیاد شمار .کرد جامعه تقدیم و تربیه را بشری منابعاین حجم از  بتوان تا است نیاز طوالنی

 بشری منابع رفتن دست از مفهوم به دولت برای هم آنها رفتن و بودند کرده تحصیل دولت بودجه با درواقع اند کرده

 . ناامیدی مایه مردم برای هم و ستا بوده
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 با کشورها از بسیاری. شدبامی بشری منابع مدرن دنیای در ارزشمند و مهم بسیار یهاپدیده از یکیبدیهی است که 

. معادن داشتن با نه بپیمایندبه آسانی و سرعت بیشتری  را پیشرفت مسیر تا اند توانسته کرده تحصیل افراد زیاد شمار داشتن

 بشری منابع است کرده ممتاز دنیا در را جاپان چیزیکه تنها و ندارد غنی معادن که است کشورهای از یکی جاپان

 قابل دنیا سرتاسر در آن صادرات و دارد را دنیا در خوب بسیار یهااقتصاد از یکی امروز کشور این. استمتخصص آن 

مین مصونیت اجتماعی و اقتصادی جوانان روی دست دارد برنامه جامعی را برای تا «تدبیر و توسعه»تیم  .است مالحظه

اند که در بیرون از کشور تحصیل کرده ها برای رفتن از کشور کاهش یابد و از سوی دیگر جوانان افغانتا از یکسو انگیزه

 گردند و دانش شان را در اختیار افغانستان قرار دهند. به کشورشان باز

 

 انستانهای اجتماعی در افغانواع آسیبد( 

 شوند:شامل موارد زیر می ها. این دستهتوان تقسیم نمودهای اجتماعی در افغانستان را به چند دسته میآسیب 

 های اقتصادیآسیب .1

 موج عوامل، سایر با پاریس در گرسنگی و قحطی وقتی .شودمی دانسته فرانسه انقالب عوامل بزرگترین از یکی نان غم 

 را هاآن صدای ملکه ،شدند دربار نزدیک زمانیکه انقالبیون و بود نان مردم مطالبه ترینبزرگ انداخت، راه به را مردمی

 مشکلی کهاین گفت پاسخ در ملکه و خواهندمی نان هاآن که گفتند درباریان خواهند،می چه هاآن که پرسید و شنید

 .شود فراگیرتر انقالب و انتقام موج که بود کافی جمله همین تنها و بخورند کیک بروند ندارند نان اگر نیست

 دغدغه چنانهم نان غم و ندارد تفاوتی کدام 1789 سال در پاریس مردم وضعیت از نیز افغانستان مردم اکثریت وضعیت

فقر اقتصادی لذا است. در هژده سال گذشته تا اکنون دولت نتوانست تا دغدغه نان را از بین ببرد و  مردم افغانستان بزرگ

 گذشت هر روز در حال افزایش است.با 

 

  های اجتماعیآسیب .2

کند عبارت اند از: افزایش روز افزون های اجتماعی که به گونه جدی جامعه افغانستان را تهدید میدر حال حاضر آسیب

 1381سال  ازی افغانستان هاگری، اختالس، تخریب منابع و آلوده سازی محیط زیست. حکومتاطفال خیابانی، تکدی

های خارجی ضایع هم کمکگی ند و در نتیجه این بی برنامهاهتا اکنون فاقد یک رویکرد توسعه محور بود خورشیدی
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هزار  50در افغانستان در حال حاضر های اجتماعی با گذشت هر روز درحال فربه شدن است. اگر آسیب گردید و هم

تا دوازده سال آینده آنها به جوانانی تبدیل خواهند  ،شته باشدشند وجود دابامیسال  15تا  5طفل خیابانی که بین سنین 

هم فقر عاطفی را های اجتماعی برایشان عادی شده، هم قباحت ،شد که هم از نعمت سواد و آموزش محروم مانده اند

پتانسیل تبدیل  ی زیادی در جامعه قرار گرفته اند و بنا بر این این پنجاه هزار تنهاتحمل نموده اند و هم مورد خشونت

تهدید کنند. تیم به شدت توانند امنیت اجتماعی کشور را شدن به افراد پرخاشگر و یا مجرمین جنایی را دارند و می

ی اجتماعی روی دست دارد. مصئونیت اجتماعی هاسیبهای عملی را برای کاهش اینگونه آراهکار« تدبیر و توسعه»

ها باید زیستن در شرایط عادالنه را برای شهروندان خویش مساعد ولتشود و دبه عنوان حق شهروندی شناخته می

 حد فقر معیشتی تا چه دهدران اجتماعی است که نشان میدر کشور نمایانگر یک بحنیز  گریتکدیسازند. افزایش 

زیع نگردد در کشوری که ثروت و امتیازات عادالنه توما باورمندیم در کشور به یک تهدید جدی تبدیل گردیده است. 

بر این باور است که فرایند دولت  تدبیر و توسعهتیم  .مردم آن کشور هیچگاهی به ساختار دولت اعتماد نخواهند کرد

سازی در افغانستان موفق نخواهد شد تا زمانی که ثروت و امتیازات به گونه عادالنه در اختیار مردم قرار بگیرد و عدالت 

 در محور توجه دولت قرار داشته باشد.  اجتماعی به عنوان یک آموزه دینی

 های سیاسیآسیب .3

ها نگه دارد. متاسفانه بازییکی از مهمترین اهداف تیم تدبیر و توسعه این است تا ساختار اداری کشور را دور از سیاست 

انند که در توافرادی مصئونیت شغلی دارند و می روابط جای ضوابط را گرفته و صرفاً در هژده سال گذشته در کشور

 کل فاقد مصونیت شغلی  های دولتی گماشته شوند که روابط سیاسی با افراد قدرتمند داشته باشند. مردم افغانستان دراداره

بازی باعث گردیده تا اکثریت شهروندان واجد شرایط در کشور گرایی و یا به اصطالح عام پارتیشند و رابطهبامی

نه عادالنه استفاده نمایند. سیستم بوروکراسی افغانستان باید تحت تاثیر هیچ جناح ی کاری به گوهانتوانند از فرصت

 . ستان باشد تا یک گروپ سیاسی مشخصسیاسی قرار نداشته باشد و هدف آن خدمت گذاری به مردم افغان

 های مرتبط با سرمایه اجتماعیآسیب .4

شد. تیم تدبیر و توسعه با بامی اجتماعی کشور  جنگ و خشونت از دیگر عناصر جدی تهدید کننده امنیت سیاسی و 

ی اساسی را برای کاهش و محو خشونت و جنگ در کشور روی دست دارد. جنگ در هاحلنگاه مبتنی بر توسعه راه

 . جنگ جاری در کشورکرده استی اجتماعی را عمیق تر هاو شکاف هاز مردم ما سلب نمودرا کشور مصونیت زندگی 
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از عوامل جنگ در کشور به فقدان مصئونیت اقتصادی،  یان به مداخله خارجی تقلیل داد، متاسفانه بخشتونمی را صرفاً

با آسیب شناسی دقیق در  تدبیر و توسعهگردد. تیم برمیجتماعی و مصئونیت قانونی در میان شهروندان مصئونیت ا

در درون کشور مهار نماید و افزون بر این سایر  پایدارتوسعه اتخاذ استراتیژی دستیابی به صدد این است تا جنگ را با 

 ی سیاسی و اجتماعی را نیز برای کاهش خشونت در کشور دنبال نماید.هاحلراه

 

 میکانیسم تطبیق مصونیت اجتماعی( ه

حق شهروندی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده  در شریعت اسالمی و همچنین در کلیت قانون اساسی افغانستان

و قوانین بین المللی، مانند اعالمیه  هابا رجوع به مواد مندرج به کنوانسیونتوان با تطبیق قانون اساسی و میلذا است و 

شخاص دارای جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق ا

 صونیت اجتماعی این اقشار اقدام نمود:ذیل جهت نیل به م هایتوان به روشمیمعلولیت و نظایر آنها، 

 هایاجتماعی است که به موجب آن، قراردادی با اشخاص یا گروهمصئونیت تأمین  های: بیمه یکی از روشالف: بیمه

ی خدمات اجتماعی توسط بیمه کننده به بیمه ها، به صورت نسبی یا کامل، هزینهدر اثر آنشود که مشخصی بسته می

ی حوادث، بیمه های بیکاری، بیمهها، بیمهصحیی هاتوان به بیمه گردد. از انواع رایج بیمه، می شونده پرداخت می

 عمر و... نام برد.

اجتماعی، تبعیض مثبت است؛ بدین معنا که با قائل شدن مصئونیت ی تأمین ها: یکی دیگر از روشب: تبعیض مثبت

ه شمولیت آنان را در اجتماع، اقتصاد یا سیاست فراهم سازیم؛ پذیر، زمین اقشار آسیباز برخی  هبعضی تمایزات مثبت ب

د، نمایندگان آنها با آراء ده به هندو باوران و سیک باوران رأی نمی یکسمعموالً  مثال در کشوری مثل افغانستان، که 

 همین قشر از اجتماع افغانستان انتخاب گردند.

: در این راستا به خدمات گوناگون اجتماع پذیر یابی اقشار آسیب یی در دستهاج: ایجاد سهولت

پذیری یا  مانند رایگان سازی یا ارائه تخفیفات ویژه جهت بعضی خدماتی که به تناسب ماهیت آسیب هایینیز روش

 گردد.ویژه یک قشر مشخصی از اقشار محروم، پیشنهاد می هاینیاز
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 پذیرهای آسیبمیکانیسم تطبیق مصونیت اجتماعی برای گروهو( 

 کودکان 

در خصوص کودکان، هدف اصلی باید این باشد که چگونه آنها در یک محیط سالم از نگاه صحت جسمی و روانی، 

 :تیم ما استمد نظر یابند. با در نظر داشت این هدف، موارد ذیل میدر خانواده و جامعه، پرورش 

ی افراد بزرگ خانواده، های شغلی برامساعد ساختن فرصت طریقممانعت از کار اجباری کودکان، از  .1

 سازی و تقنین. فرهنگ

یی که بوی خشونت و جنگ از آن نیاید، هاتشویق و ترغیب تاجران و تولید کنندگان به فراهم آوری بازیچه .2

 بلکه موجب رشد و انکشاف ذهنی کودکان گردد.

ی هایت و آزارایجاد یک خط تماس امداد اجتماعی، به کوشش دولت، جهت محافظت از کودکان در مقابل اذ .3

 مختلف.

کوشش جهت فراگیر شدن و حتی الزامی ساختن تعلیمات پیش از مکتب در سر تا سر کشور، از راه  .4

 سازی و تقنین. فرهنگ

 دهی در خصوص رفتار مناسب با کودکان از جانب والدین و مربیان. آگاهی .5

 

 زنان

بایسته خود در تساوی با مردان در جامعه برسند. بر همین در خصوص زنان، عمدتاً هدف این باید باشد که آنان به حقوق 

به عنوان راهکار تیم ما موارد ذیل صرفاً ، ویژه در این منشور یوضعیت زنان در فصل با توجه به بررسی جامعو  اساس

 :ارایه می شود

 گیری از آزار و اذیت خیابانی زنان و دختران.قانونی و اجتماعی جهت جلو جدی تقویت تدابیر .1

 عدالتی علیه زنان. قضایی جهت رسیدگی عادالنه به قضایای بی-کوشش جهت تقویت نظام عدلی .2

 زنان در اجتماع. هایازی جهت شناسانیدن حقوق و مکلفیتس فرهنگ .3

 با آنها روبرو  یا بدسرپرست جه برای رسیدگی به مشکالت اساسی که زنان بی سرپرستتخصیص بود .4

 شند.بامی
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 کارگران

 :مدنظر تیم تدبیر و توسعه استکنان، موارد ذیل  برای مصونیت اجتماعی کارگران و اصوالً کار

 ی صحی.هابیمه .1

 ی و یا از کار افتادگی.کاری بیهابیمه .2

 تخفیف در ارزاق و مایحتاج اولیه زندگی. .3

 ی خرید خانه با شرایط مناسب، بدون بهره و با اقساط نسبتاً طوالنی.های خانه و یا اصوالً سهولتهاقرضه .4

 بیمه حوادث ناشی از محیط کار. .5
 

 هااقلیت

ت است از قوانین حمایتی و فرهنگ سازی در جامعه ون سازی اجتماعی شان، عبارئ، یگانه راه مصهادر خصوص اقلیت

این زمینه نقش و کارکرد نهادهای در  در خصوص حق شمولیت آنان در اجتماع، دوشادوش با اکثریت اجتماع است.

 هنری و همچنین آموزشی برجسته است.

 

 دارای معلولیت مختلف اقشار

آورد و  یی از بدن یک فرد به وجود میهاکرد یا ظاهر اندام از آنجایی که معلولیت، به واسطه اختالالتی که در کار

کند که  ، ایجاب میشودوی میزندگی فردی و اجتماعی در  ودر نحوه تعامل فرد معلول  هاییمحدودیتبروز  باعث

ی مرتبط با نوع معلولیت هابخشی، در کنار آموزش توان و تجهیزات کمک هاهم با استفاده از قوانین حمایتی و ابزار

 :مد نظر تیم تدبیر و توسعه استی معلوالن، موارد ذیل اهاین اشخاص، این خأل پر گردد. اکنون با توجه به دسته بندی

 یی همچون آموزش زبان اشاره.هاتجهیزاتی مانند سمعک و نیز آموزشفراهم آوری : معلوالن شنوایی .1

مطابق  افغانستان یابی، خط بریل و غیره، دولت ی نظیر تحرک، جهتهای: عالوه بر آموزشمعلوالن بینایی .2

آموزشی و  تا تجهیزات کمک استد، موظف رقوانین جهانی که در حمایت از معلوالن وجود دا

سخت افزاری و نرم  هایتحریر، سهولت هایی مخصوص، ماشینهاتوانبخشی، مانند: نوشت افزار کمک
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مپیوتر جهت معلوالن بینایی، عصای سفید، سگ راهنما و وسائل دیگری را که سازی ک افزاری جهت مناسب

 د.دد، فراهم سازممکن است گه گاه به فهرست آنها افزوده گر

مصنوعی، ویلچیر  هایبخشی، وسائلی همچون اندام گوناگون توان های: عالوه بر آموزشمعلوالن فیزیکی .3

 و غیره، نظر به سطح معلولیت شان و نیز نوع آسیب دیدگی آنان، برای شان از جانب دولت فراهم گردد.

ر، در مطابقت با روند رشد ذهنی آنان، : نساب تعلیمی مناسب از جانب سکتور معارف کشومعلوالن ذهنی .4

 .باید فراهم شود سازی در خصوص نحوه تعامل مناسب با این قشر از معلوالن و نیز فرهنگ

سازی،  سازی و جاده ی شهرهاگذاری در تمامی پالندر نظر دارد تا  «تدبیر و توسعه» دولتو در نهایت،  .5

سازی  رسی و مناسبرا به لحاظ دست تیمعلولافراد دارای برای  و اماکن عمومی هاسازی راه موضوع مناسب

 یکی این اماکن، با جدیت مد نظر گیرد.فیز
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  :نوت

 یی از منشورجداگانه فصل ،ی که در کشور دارندو حجم کثیریا بازنشستگان  «متقاعدین»توجه به اهمیت موضوع با 

 است. شده اختصاص داده  این قشر اجتماعی به

یعنی  در کشور وجود دارد ) معتادد مخدر حدود سه میلیون با توجه به اینکه طبق آمار وزارت مبارزه علیه مواهمچنین 

به مواد  «معتادان»و  «اعتیاد»معضل  گونۀ تخصصی به بهجداگانه نیز فصلی در  ،ر(عیت کشومحدود یک نفر از هر ده نفر ج

ارائه  ،برای مبارزه و ریشه کنی این معضل اجتماعی  تدبیر و توسعههای تیم و برنامه هاپرداخته خواهد شد و دیدگاهمخدر 

 خواهد شد.


