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The UN Convention on the Rights of Persons With Disabilities 

(UNCRPD)

What? 
About 15 % of the world›s population lives with some form of disability, of whom
2-4 % experience significant difficulties in functioning (WHO, 2019). 
 
The rights of children, youth and adults with disabilities is enshrined in the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and its purpose is to promote, 
protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms by all persons with disabilities, and to promote the respect for their inherent 
dignity.

Why?

Persons with disability in Afghanistan and other countries in the world are some of the 
most marginalized members of the societies they live in and often not given the rights, 
respect and support they deserve. Often, this is because of ignorance, that is, people 
lack knowledge about disability and impairment –  including, causes, symptoms, 
impacts, treatment and support, as well as the potentials of persons with disability and 
their rights in national and international law. 

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) on September 
which came into force on May 3rd 2008,  “…follows decades of work by the United 
Nations to change attitudes and approaches to persons with disabilities. It takes 
to a new height the movement from viewing persons with disabilities as “objects”  
of charity, medical treatment and social protection towards viewing persons with 
disabilities as “subjects” with rights, who are capable of claiming those rights and 
making decisions for their lives based on their free and informed consent as well as 
being active members of society. 

The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social 
development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities 
and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human 

rights and fundamental freedoms. 

It clarifies and qualifies how all categories of rights apply to persons with disabilities 
and identifies areas where adaptations have to be made for persons with disabilities 
to effectively exercise their rights and areas where their rights have been violated, 
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and where protection of rights must be reinforced” (UN, Dept. of Economic and Social 
Affairs)

How?
Afghanistan is one of the 82 countries that signed the UNCRPD and the rights it 
defines are also reinforced in the the Afghan Constitution and in several Afghan laws 
and declarations, including the Law of Rights of Persons With Disabilities (2010) and 
the Afghanistan Declaration on Inclusive and Child Friendly Education (2010).

Who?
There are many national and organizations that support the rights persons with 
disability in Afghanistan. If you have any questions about persons with disability how 
you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) at: 
disabilities@nacaf.org

Intellectual and Developmental Impairment

What? 
Intellectual and developmental impairments are disorders that are usually present 
at birth and that negatively affect a person’s physical, intellectual and emotional 
development. Many of these conditions affect multiple body parts or systems.

Intellectual disability starts during conception, pregnancy or at any time before a child 
turns 18 and is characterized by problems with both: intellectual functioning, which 
include the ability to learn, reason, solve problems, and other skills; and adaptive 
behavior, which includes everyday social and life skills.

Most intellectual and developmental impairments are lifelong disabilities that can be 
intellectual, physical, or both. It might be helpful to think about these impairments in 
terms of the body parts or systems they affect or how they occur. For example:

Nervous system
These disorders affect how the brain, spinal cord, and nervous system function, which 
can affect intellectual functioning. These conditions can also cause other problems 
such as behavioral challenges, speech or language difficulties, seizures, and trouble 
with movement – Down syndrome is one example as it is related to problems with the 
nervous system.

Sensory system
These disorders affect the senses (sight, hearing, touch, taste, and smell) or how 
the brain processes or interprets information from the senses. Preterm infants and 
infants exposed to infections, such as cytomegalovirus, may have problems with their 
eyesight and/or hearing. In addition, being touched or held can be difficult for people 
with Autism Spectrum Disorder (ASD).

Metabolism
These disorders affect how the body uses food and other materials for energy and 
growth. For example, how the body breaks down food during digestion is a metabolic 
process. Problems with these processes can upset the balance of materials available for 
the body to function properly. Too much of one thing, or too little of another can cause 
problems with overall body and brain function. Phenylketonuria (PKU) and congenital 
hypothyroidism are examples of metabolic conditions that can lead to Intellectual and 
Developmental Disabilities (IDDs).
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Degenerative
Individuals with degenerative disorders may seem or be normal at birth and may 
develop normally for a time, but then they begin to lose skills, abilities, and functions 
because of the condition. In some cases, the problem may not be detected until 
a child is an adolescent or adult and starts to show signs of loss of function. Some 
degenerative disorders result from other conditions, such as untreated metabolism 
problems.The exact definition, as well as the different types or categories may vary 
depending on the source of the information.

Why? 
Intellectual and developmental impairment are not punishments from Allah or the 
result of evil spirits, and it are not the fault of the person with impairment, and also 
that person’s mother is not to be blamed. However, intellectual and developmental 
impairments are more likely to happen when mothers are very young or older, and it is 
much more common when mothers and fathers are closely related.  

Good medical care and family support for a mother and her child both before and 
after-birth can reduce the likelihood of a child being born with intellectual and 
developmental impairments or any other disabilities. It is therefore important for 
women to give birth at a clinic, attended by a trained midwife. Frequent childbirths 
should be avoided – two to three year spacing between each birth is therefore 
recommended. Physical, sexual and emotional abuse of women increases the risks of 
complications, and for children developing a disability during pregnancy and after 
birth.

How?
Children and adults with intellectual and developmental impairments can be helped 
to function better with support from their families and friends. Children, youth and 
adults with intellectual and developmental can be bright and intelligent and although 
those with the most severe impairments may not be able to communicate traditionally 
– through spoken/written language or signs – it does not mean they do not have 
capacity to understand, or to feel emotions – happiness, sadness, love – like anyone 
else without a disability. 

Ángela Covadonga Bachiller (1983) was born in Valladolid, Spain. She worked in the 
Valladolid City Hall as an administrative assistant, before she was elected into the City 
Council in 2013 for the conservative People’s Party as the first City Counsellor with 
Down Syndrome in Spain. The Mayor of Valladolid described Bachiller as «an example 
of strength and of someone overcoming obstacles», while her boss in the city’s social

 welfare department, said that: «The most important thing is that her family didn›t 
overprotect her. She›s tenacious and capable of carrying out her work at all times.» 
The opposition Socialist Party (PSOE) supports Bachiller›s appointment. «We see this 
as something perfectly normal» said the head of the Socialist Group in Valladolid 
City Council. «Let›s hope that it encourages other people with intellectual and 
developmental impairments to play a bigger role in society.” Angela Bachiller is a role 
model for young women and men with Down Syndrome, and other intellectual and 
developmental impairments across the world to take part in the development of their 
communities, cities and nations.

Who?
 There are many national and organizations that support persons with intellectual
 and developmental impairments and their families in Afghanistan. If you have
 any questions about intellectual and developmental impairment and how you
 can get support, please contact the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) at:

disabilities@nacaf.org
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Blindness and Vision Impairment

What? 
The World Health Organization (WHO) classifies vision impairment into: Mild – 
presenting visual acuity worse than 12/6; Moderate – presenting visual acuity 
worse than 18/6; Severe – presenting visual acuity worse than 60/6, and Blindness – 
presenting visual acuity worse than 60/3.

A person’s experience of vision impairment varies depending upon many different 
factors. This includes for example, the availability of prevention and treatment 
interventions, access to vision rehabilitation (including assistive products such 
as glasses or white canes), and whether the person experiences problems with 
inaccessible buildings, transport and information.

Why? 
Globally, the leading causes of vision impairment are uncorrected refractive errors; 
cataract; age-related; macular degeneration; glaucoma; diabetic retinopathy; corneal 
opacity; trachoma and vitamin A deficiency.

There is some variation in the causes across countries. For example, the proportion 
of vision impairment attributable to cataract is higher in low- and middle-income 
countries than high-income countries. 

Among children, the causes of vision impairment also vary considerably across 
countries. For example, in low-income countries congenital cataract, trauma to the 
eye, untreated eye infections and vitamin A deficiency are leading causes.

Blindness and vision impairment are not punishments from Allah or the result of evil 
spirits, and it are not the fault of the person with blindness or vision impairment, 
and also that person’s mother is not to be blamed . However, blindness and vision 
impairment are more likely to happen when mothers are very young or older, and it is 
much more common when mothers and fathers are closely related.  

Good medical care and family support for a mother and her child both before 
and after-birth can reduce the likelihood of a child getting blindness and vision 
impairment or any other disabilities. It is therefore important for women to give birth 
at a clinic, attended by a trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – 
two to three year spacing between each birth is therefore recommended. Physical, 
sexual and emotional abuse of women increases the risks of complications, and for 
children developing a disability during pregnancy and after birth.
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How?
Effective interventions are available for health promotion, prevention, treatment and 
rehabilitation to address the entire range of needs associated with eye conditions and 
vision impairment across the life course. Some are among the most feasible and cost-
effective to implement. For example, uncorrected refractive error can be corrected 
with glasses while cataract surgery can restore vision. Vision rehabilitation is also 
effective in improving functioning for people with an irreversible vision impairment. 
Children, youth and adults with blindness or vision impairment can be helped to 
function better if the received assistive devices such as books in Braille for those with 
blindness, as well as guiding and other support from their families and friends at 
school and work. Children, youth and adults with blindness and vision impairment are 
as bright, intelligent and functional as anyone without a disability. 

Abdurrahman Wahid (1940 to 2009) was born in East Java, Indonesia. Abdurrahman 
Wahid completed his studies at the A- Azhar University in Cairo, Egypt, University of 
Baghdad, Iraq and McGill University, Montreal, Canada. He was a renowned Islamic 
scholar, a journalist, a professor, and an education and human rights activist. In 
the mid1980-s he was elected Chairman of Nahdlatul Ulama, the largest Muslim 
organization in Indonesia. And, after the civil uprising against the dictatorship of 
President Suharto in 1998 – the year after Abdurrahman Wahid was elected the 4th 
President of Indonesia – the first blind man to become president of a nation. In 2000 
he initiated talks with the armed opposition in Aceh Province, and ended decades of 
conflict and war. He was activist for political, cultural and religious freedom and was 
honored by world leaders and by his own people for his contribution to a peaceful 
transition from a brutal dictatorship to a liberal democracy.

Who?
 There are many national and organizations that support persons with blindness and
 vision impairment and their families in Afghanistan. If you have any questions about
 blindness and vision impairment and how you can get support, please contact the

Norwegian Afghanistan Committee (NAC) at: disabilities@nacaf.org

Hearing impairment

What? 
A person who is not able to hear as well as someone with normal hearing. Hearing loss 
may be mild, moderate, severe, or profound. It can affect one ear or both ears, and lead 
to difficulty in hearing conversational speech or loud sounds.

‹Hard of hearing› refers to people with hearing loss ranging from mild to severe. 
People who are hard of hearing usually communicate through spoken language and 
can benefit from hearing aids, cochlear implants, and other assistive devices as well as 
captioning. 

‹Deaf› people mostly have profound hearing loss, which implies very little or no 
hearing. They often use Sign language for communication.

Why? 
The causes of hearing loss and deafness can be congenital or acquired. Congenital 
causes may lead to hearing loss during pregnancy or acquired soon after birth. 
Hearing loss can be caused both by hereditary and non-hereditary genetic factors or 
by certain complications during pregnancy and childbirth, including: maternal rubella 
or other infections during pregnancy; low birth weight; birth asphyxia (lack of oxygen 
at the time of birth); inappropriate use of particular drugs during pregnancy, and; 
severe jaundice in the neonatal period.

Acquired causes may lead to hearing loss at any age, such as: infectious diseases 
including meningitis, measles and mumps; chronic ear infections; collection of fluid 
in the ear (otitis media); inappropriate use of certain medicines, such as those used in 
the treatment of neonatal infections, malaria and drug-resistant tuberculosis; injury to 
the head or ear – often the result of physical punishment and abuse; excessive noise; 
ageing, in particular due to degeneration of sensory cells; and wax or foreign bodies 
blocking the ear canal.

Hearing impairment is not a punishment from Allah or the result of evil spirits, and it 
is not the fault of the person with hearing impairment, and also that person’s mother 
is not to be blamed. However, hearing impairment is more likely to happen when 
mothers are very young or older, and it is much more common when mothers and 
fathers are closely related.  



10 11

Good medical care and family support for a mother and her child both before and 
after-birth can reduce the likelihood of a child getting hearing impairment or any 
other disabilities. It is therefore important for women to give birth at a clinic, attended 
by a trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – two to three year 
spacing between each birth is therefore recommended. Physical, sexual and emotional 
abuse of women increases the risks of complications, and for children developing a 
disability during pregnancy and after birth.

How?
Children and adults with hearing impairment can be helped to function better with 
support from their families and friends at school and work. Children, youth and adults 
with hearing impairment are as bright, intelligent and functional as anyone without a 
disability. 

Thomas Edison (1847 to 1931) was born in New Jersey, USA. Thomas Edison was 
self-educated and developed into one of the greatest inventors of modern times. He 
developed many devices that people across the world have benefitted from in fields 
such form electric power generation, mass communication, sound recording, and 
motion pictures, including the phonograph (predecessor of the record player), the 
motion picture camera, and the electric light bulb. Thomas Edison lost his hearing at 
an early age as the result of scarlet fever during and recurring untreated middle-ear 
infections. He was a prolific inventor, holding 1,093 US patents in his name, as well as 
patents in other countries. He was honored by presidents, world leaders and by the 
people for his contribution to the industrialization of the world.

Who?
 There are many national and organizations that support persons with hearing
 impairment and their families in Afghanistan. If you have any questions about hearing
 impairment and how you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan

Committee (NAC) at: disabilities@nacaf.org
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Cerebral Palsy

What? 
Cerebral palsy is a disability that affects all stages of development – mental and 
physical. A person with cerebral palsy will have difficulty with controlling their 
muscles, and with their reflexes, coordination and balance. For example, the arms and 
legs of a person with cerebral palsy will sometimes stretch and get stiff without their 
control. Many persons with cerebral palsy also have epilepsy or other of other forms of 
disabilities which requires additional attention and care.

Why? 
Cerebral palsy is caused by a brain injury before, during or within first few years of 
a child’s life. There are different reasons why this may happen, including because of 
an infection when the baby is in the mother’s womb, or because a baby did not get 
enough oxygen in the womb, but it is not always clear why cerebral palsy happens. 
Cerebral palsy is not a punishment from Allah or the result of evil spirits, and it is not 
the fault of the person with cerebral palsy, and also, that person’s mother is not to 
be blamed. However, cerebral palsy is more likely to happen when mothers are very 
young or older, and it is much more common when mothers and fathers are closely 
related.  
Good medical care and family support for a mother and her child both before and 
after-birth can reduce the likelihood of a child getting cerebral palsy or any other 
disabilities. It is therefore important for women to give birth at a clinic, attended by a 
trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – two to three year spacing 
between each birth is therefore recommended. Physical, sexual and emotional abuse 
of women increases the risks of complications, and for children developing a disability 
during pregnancy and after birth. 

How?
There is no cure for cerebral palsy, but a child with cerebral palsy can be helped 
to function better with support from their families, or other careers through play, 
movement and active stimulation. Although people with cerebral palsy will have 
physical difficulties and deserves our support, they can be as bright, intelligent and 
functional as anyone without a disability. 

Finn Carling (1925 to 2004) was born in Oslo, Norway with a severe form of cerebral 
palsy. He completed his studies at the University of Oslo, Norway and at the Howard 
University, USA. He was an award-winning Norwegian poet, author and journalist. 
He wrote more than 60 books and plays that were translated into many different 

languages, and his plays were performed at prestigious theaters across Europe. During 
his life he won numerous national and international awards and prizes for his life and 
work as an artist, an activist and a humanitarian. 

Who?
 There are many national and organizations that support persons with cerebral palsy
 and their families in Afghanistan. If you have any questions about cerebral palsy and
 how you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan Committee

(NAC) at: disabilities@nacaf.org
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Spina bifida

What? 
Spina bifida is a condition that occurs when a baby’s spine does not develop 
properly in the mother’s womb, which causes a gap in the baby’s spine that is usually 
apparent at birth. This leads to defects in the spinal cord and spinal bones (vertebrae). 
Sometimes a child born with spina bifida has an open wound on their back which is 
visible at birth. Spina bifida can be anything from mild to severe. It can cause physical 
as well as developmental and intellectual disabilities. Spina bifida can cause a person 
to have weakness, or lose feeling and/or movement in their feet or legs. Spina bifida 
can also lead to bowel and urinary incontinence. Because a child with spina bifida 
may not be able to feel hot and cold in their feet and legs, this can lead to accidental 
injuries. 

Why? 
Spina bifida occurs during pregnancy. There are different reasons why this may 
happen, including: hereditary – having a family history of spina bifida; nutritional – a 
mother not getting enough folic acid during pregnancy; and a mother taking certain 
medications during pregnancy. 

Spina bifida is not a punishment from Allah or the result of evil spirits, and it is not 
the fault of the person with cerebral palsy, and also, that person’s mother is not to 
be blamed. However, spina bifida is more likely to happen when mothers do not get 
proper nutrition.  

Good medical care and nutrition – getting proper vitamins – and family support for 
a mother before birth can reduce the likelihood of a child getting spina bifida or any 
other disabilities. It is important for women to give birth at a clinic, attended by a 
trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – two to three year spacing 
between each birth is therefore recommended. Physical, sexual and emotional abuse 
of women increases the risks of complications, and for children developing a disability 
during pregnancy and after birth. 

How?
There is no cure for spina bifida, but surgery on a baby soon after birth can close the 
opening in the spine and treat hydrocephalus – accumulation of spinal fluid in the 
brain – which can happen with spina bifida.



16 17

A child, youth, or adult with spinal bifida can be helped to function better with support 
from their families, or other carers, and through physiotherapy and occupational 
therapy. Although people with spina bifida will have physical difficulties and deserve 
our support, they can be as bright, intelligent and functional as anyone without a 
disability. 

Tanni Grey-Thompson (1969), was born with spina bifida in Wales, United Kingdom 
and is a wheel chair user. She has been one of the most successful UK athletes with 
a disability, competing as a wheelchair racer and winning: 16 Paralympic medals, 
13 World Championship medals, 30 world records, as well as winning the London 
Marathon six times during her athletic career. Since retiring from athletics, Tanni has 
been having an extremely successful, varied and high-profile career. She is/has been a 
BBC television presenter, the Chancellor of Northumbria University, the patron of many 
charities, a member of UK parliament and has been given the title of ‘Baroness’, by the 
Queen, for her contributions to sport. 

Who?
 There are many national and organizations that support persons with spinal bifida and
 their families in Afghanistan. If you have any questions about spinal bifida and how
 you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) at:

disabilities@nacaf.org

Physical impairment

What? 
A person with physical impairment will have limitations, impairments, or delays with 
their physical capacity to move, coordinate actions, or perform physical activities. 
A person with physical impairment will often have difficulty with: physical and 
motor tasks; independent movement; and performing basic life functions. Physical 
impairment can range from relatively mild – with limited loss of function for the 
person with impairment – to extremely severe, with complete loss of function, for 
example someone who is totally paralyzed. Not all physical impairments are obvious, 
but some people with physical impairments may be confined to a wheelchair, and/or 
missing arms, or legs. 

Why? 
Physical impairments may be the result of a range of, or combination of causes 
including: congenital – hereditary – issues, illness, accident or injury.

Physical impairment is not a punishment from Allah or the result of evil spirits, and it 
is not the fault of the person with the impairment(s), and also, that person’s mother 
is not to be blamed. However, physical impairment is more likely to happen when 
mothers are very young or older, and it is much more common when mothers and 
fathers are closely related.  

Good medical care, nutrition and family support for a mother and her child both 
before and after-birth can reduce the likelihood of a child getting a physical 
impairment. It is therefore important for women to give birth at a clinic, attended by 
a trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – two to three year spacing 
between each birth is therefore recommended. Physical, sexual and emotional abuse 
of women increases the risks of complications, and for children developing a disability 
during pregnancy and after birth. 

How?
A child, youth, or adult with physical impairment can be helped to function better 
with support from their families, or other others, and through physiotherapy and 
occupational therapy. There are also a range of assistive devices – such as canes and 
wheelchairs – which can support a person with physical impairment to function. 
Although people with physical impairments will have difficulties and deserve our 
support, they can be as bright, intelligent and functional as anyone without a 
disability. 
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Jamila Afghani (1974), is a prominent Afghan activist for women and education. Jamila 
contracted polio when she was a child and as a result, her movement is impaired; she 
was also shot in the head when she was 14 years old, during the Soviet occupation of 
Afghanistan. Jamila is the founder and executive director of the Noor Educational and 
Capacity Development Organization (NECDO), as well as an executive member of the 
Afghan Women’s Network (AWN). Jamila worked for several years as a Deputy Minister 
for the disability section of the Afghan Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and 
Disabled (MoLSAMD). Jamila’s work focuses on increasing education, employment and 
social participation opportunities for women and children in Afghanistan.  

Who?
 There are many national and organizations that support persons with physical
 impairment and their families in Afghanistan. If you have any questions about physical
 impairment and how you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan

Committee (NAC) at: disabilities@nacaf.org

Growth impairment

What? 
A person with a growth impairment will be well under average height and size. Growth 
impairment is sometimes known as ‘dwarfism’. There are different types of growth 
impairment, but typically, there are two general classifications: 1) Proportionate 
Short Stature (PSS), which refers to a person who has a general lack of growth in the 
body, arms and legs; and 2) (DSS), which refers to a person who’s arms and legs are 
disproportionately short in comparison with the rest of their body. Alongside being 
short, a person with growth impairment may have other physical issues, such as an 
unusually curved spine or ‘bow’ legs. However, most people with growth impairment 
do not have other problems, or issues and are able to live normal lives. 

Why? 
Growth impairment in a child, in its PSS form, is typically due to small parents, but 
can sometimes be caused by the body not producing enough hormones. DSS, is 
typically caused by a rare genetic condition called achondroplasia. In some cases, 
treatments with growth hormone injections can be effective in increasing growth for 
children and young people with growth impairment, but this treatment is expensive 
and unlikely to be available outside of high-income countries. Also, for some people 
with DSS who have particularly short legs, a leg lengthening procedure is used, but 
this is controversial and may not be safe or effective.  Growth impairment is not a 
punishment from Allah or the result of evil spirits, and it is not the fault of the person 
with the impairment, and also, that person’s mother is not to be blamed. However, 
growth impairment is more common when mothers and fathers are closely related.  

Good medical care, nutrition and family support for a mother and her child 
both before and after-birth can reduce the likelihood of a child getting a growth 
impairment. It is therefore important for women to give birth at a clinic, attended by 
a trained midwife. Frequent childbirths should be avoided – two to three year spacing 
between each birth is therefore recommended. Physical, sexual and emotional abuse 
of women increases the risks of complications, and for children developing a disability 
during pregnancy and after birth.
 

How?
Most persons with growth impairment live normal lives and are as bright, intelligent 
and functional as anyone else in society. 
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Paul Steven Miller (2010-1961), was a prominent American academic and equal rights 
champion. Paul was born with achondroplasia. He was a graduate of Harvard Law 
School, a Professor at Law at the University of Washington, a Commissioner of the 
Equal Employment Opportunity Commission and a special assistant to US President, 
Barack Obama. Paul was a leader of the disability rights movement and an expert on 
anti-discrimination law. Paul was also a leader of the organization, Little People of 
America, which raised awareness about American’s with growth impairment.

Who?
 There are many national and organizations that support persons with growth
 impairment and their families in Afghanistan. If you have any questions about growth
 impairment and how you can get support, please contact the Norwegian Afghanistan

Committee (NAC) at: disabilities@nacaf.org

The Afghanistan Declaration on Inclusive and Child Friendly 

Education

In 2010, senior officials in the Afghan Ministry of Education (MOE), with support of 
their partners from universities and civil society organizations, as well as international 
development partners, including donors and UN agencies, published the Afghanistan 
Declaration on Inclusive and Child Friendly Education. The Declaration reaffirmed their 
commitment to promote the right to education for all children regardless on their 
gender, abilities, disabilities, health conditions and circumstances. 

The MOE adopted the Afghanistan Declaration on Inclusive and Child-Friendly 
Education developed by the delegates, stressing the importance of promoting non-
discrimination in education and providing future generations with values, basic 
literacy skills and life skills. Inclusive and child-friendly education should be seen 
as an educational and developmental approach that seeks to address the learning 
needs of all children and youth, with special focus on those who are most vulnerable 
to exclusion from and within the education system. As stated in the Afghanistan 
Declaration «The education system should contribute to the peaceful development of 
Afghanistan, enabling children, families and communities to develop».

In this declaration they identified the 12 groups of children who are most vulnerable to 
exclusion from and within education (listed alphabetically):
1) Children affected by conflict and war 2)Children affected by drugs 3) Children from 
ethnic, language, social and religious minorities 4) Children from poor economic 
backgrounds 5) Children in conflict with the law / Children in incarceration 6) Children 
living far away from schools and in villages where there are no schools 7) Children 
suffering from neglect, abandonment and abuse 8) Children who are over-aged           
9) Children with disabilities 10) Girls 11) Nomadic (Kuchi) children 12) Street and 
working children 

The Declaration also recognized that children and young persons with disability are 
particularly marginalized and disadvantaged in Afghan society and that, categories of 
marginalization are not mutually exclusive. That is, many children and young people 
will face multiple categories of marginalization, for example, a child with disability may 
also suffer from conflict and war – as most children in Afghanistan do, be a girl, suffer 
from abuse, be from an ethnic, language and social and religious minority group, be 
from a poor economic background, etc. 
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"پل استیون میلر )1961-2010( ، یک قهرمان برجسته دانشگاهی و فعال در بخش حقوق برابر در 
آمریکا بود. پل با achondroplasia متولد شد. وی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد 

، استاد حقوق در دانشگاه واشنگتن ، کمیشنر کمیسیون فرصت های اشتغال برابر و کمک کننده 
مخصوص رئیس جمهور ایاالت متحده ، باراک اوباما بود. پل رهبر جنبش حقوق معلولین و متخصص 

قانون ضد تبعیض بود. پل همچنین رهبر سازمان )مردم کوچک آمریکا( بود که در مورد آمریکایی هایی 
که ضایعه رشدی دارند، معلومات می دهد."

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای ضایعه رشدی و خانواده های شان 

را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال درباره ضایعه رشدی دارید و یا اینکه چگونه 
disabilities@ کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس

nacaf.org در تماس شوید. 

اعالمیه افغانستان در مورد تعلیمات فراگیر و دوستانه برای طفل
در سال 2010 ، مقامات  وزارت معارف افغانستان، با حمایت شرکای خود از دانشگاه ها و سازمان های 
جامعه مدنی و همچنین شرکای بین المللی ، از جمله دونرها و دفاتر سازمان ملل ، اعالمیه افغانستان 

در مورد آموزش فراگیر و دوستانه را منتشر کردند. در این اعالمیه تعهد خود مبنی بر ارتقاء حق تعلیم و 
تربیه برای همه اطفال صرف نظر از جنسیت ، توانایی ها، ناتوانی و  شرایط  صحی،  تأکید شده است.

وزارت معارف که اعالمیه افغانستان در مورد آموزش فراگیر و دوستانه را تهیه  کرده است ، متعهد به 
اجرا و ترویج عدم تبعیض در تعلیم و تربیه و فراهم آوردن ارزشها ، مهارتهای سواد اساسی و مهارتهای 

زندگی به نسلهای آینده می باشد. آموزش فراگیر و دوستانه باید به عنوان یک رویکرد آموزشی و رشدی 
در نظر گرفته شود که می کوشد تا نیازهای یادگیری همه اطفال و نوجوانان را با تمرکز خاص باالی 

افرادی که در معرض خطر از بیرون ماندن  از و در داخل سیستم تعلیم و تربیه هستند،  برطرف سازد. 
همانطور که در اعالمیه افغانستان آمده است: "سیستم تعلیم و تربیه باید در توسعه صلح آمیز افغانستان 

نقش داشته باشد و این امکان را می دهد تا اطفال، خانواده ها و جوامع بتوانند، توسعه یابند."

در این اعالمیه ، آنها 12 گروه از اطفال را که بیشتر اسیب پذیر و در معرض خطر محرومیت از تحصیل 
می باشند، شناسایی کرده اند، که عبارت اند از:

1(  اطفالی که از جنگ و درگیری آسیب دیده اند 2(  اطفال مبتال به مواد مخدر 3(  اطفال اقلیتهای 
قومی ، زبانی ، اجتماعی و مذهبی 4(  اطفال با اقتصاد ضعیف  5(  اطفال در تعارض با قانون / اطفال در 

حبس 6(  اطفالی که به دور از مکاتب و در روستاهایی که مکتب وجود ندارد ، زندگی می کنند
7(  اطفالی که از بی توجهی ، ترک و سوء استفاده رنج می برند  8(  اطفالی که سن باالیی دارند
9(  اطفال دارای معلولیت 10(  دختران 11(  اطفال کوچی  12(  اطفال خیابانی و اطفال کارگر

در این اعالمیه همچنین تشخص داده شده است که اطفال و جوانان دارای معلولیت به ویژه در جامعه 
افغانستان به حاشیه رانده و معموال محروم هستند. بسیاری از اطفال و نوجوانان با چند گروه از موارد 
ذکر شده، روبرو هستند ، به عنوان مثال طفل دارای معلولیت ممکن است از درگیری و جنگ نیز رنج 

ببرد - همانطور که بیشتر اطفال در افغانستان از جنگ رنج می برند. و یا کسی که از سوءاستفاده 
رنج می برد و از یک گروه اقلیت قومی ، زبانی و اجتماعی و مذهبی باشد، و همچنان از یک وضعیت 

اقتصادی ضعیف هم برخوردار باشد.
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"خانم جمیله افغانی متولد 1974، یکی از فعالین در بخش تعلیم و تربیه و حقوق زن می باشد. جمیله 
در زمان طفلی، به فلج اطفال مبتال میگردد که در نتیجه به او و حرکات بدنی او آسیب می رسد. او 

همچنان در سن 14 سالگی و در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی از ناحیه سر، مورد 
اصابت گلوله قرار می گیرد. جمیله بنیانگذار و مدیر اجرایی سازمان آموزشی و ظرفیت سازی نور، و 

همچنین عضو اجرایی شبکه زنان افغانستان می باشد. جمیله چند سال به عنوان معین وزرات کار ، امور 
اجتماعی،  شهدا و معلولین افغانستان نیز کار کرده است. کار و فعالیت های جمیله بر افزایش فرصت 

های تعلیمی، مشارکت  اجتماعی زنان و اطفال در افغانستان، تمرکز دارد."

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای اختالالت فیزیکی و خانواده 
های شان را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال درباره اختالالت فیزیکی دارید 

و یا اینکه چگونه کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس  
disabilities@nacaf.org در تماس شوید. 

ضایعه رشدی )قد کوتاه(

چه است؟
فردی که دارای ضایعه رشدی است، از قد و اندازۀ متوسط،  کوچکتر خواهد بود. اختالل در رشد گاهی 

به عنوان "قد کوتاهی" نیز شناخته می شود. انواع مختلفی از ضایعه رشدی وجود دارد ، اما به طور 
معمول ، دو طبقه بندی کلی وجود دارد: 1( قد کوتاه متناسب )PSS( ، که مربوط به فردی است که به 
طور کلی در بدن ، دست ها و پاها با کمبود رشد روبرو است. DSS( )2(، که به فردی که دست و پایش 
در مقایسه با بقیه بدنشان به طور نامتناسب کوتاه است، اشاره دارد. در کنار کوتاه بودن ممکن است فرد 

دارای ضایعه رشدی، مشکالت جسمی دیگری نیز داشته باشد مانند ستون فقرات منحنی غیرمعمول 
و یا پاهای "قوس دار". با این حال ، اکثر مبتالیان به ضایعه رشدی، مشکالت دیگری ندارند و قادر به 

زندگی عادی هستند.

چرا؟
ضایع رشدی در اطفال، از نوع )PSS(، معموالً به دلیل والدین کوچک است، اما بعضی اوقات دلیل آن 

می تواند در اثر عدم تولید هورمونهای بدن نیز باشد. اما نوع )DSS(، به طور معمول توسط یک بیماری 
ژنتیکی نادر به نام )achondroplasia( ایجاد می شود.

در برخی موارد، تزریق هورمون رشد می تواند برای افزایش رشد اطفال و افراد دارای ضایعه رشدی، 
مؤثر باشد. اما این روش، بسیار قیمت است و تنها در کشورهایی که درآمدشان خوب است، در دسترس 

می باشد. همچنین برای برخی از افراد مبتال به نوع DSS و افرادی که پاهای کوتاه دارند، از روش 
افزایش طول پا استفاده می شود ، اما این روش پیچیده است و ممکن بی خطر نیز نباشد.

ضایع رشدی به مثابه مجازات از سوی اهلل نیست و یا به اثر ارواح خبیثه نمیباشد. و گناه شخص دارای 
اختالالت نیز نمی باشد و همچنان مادر شخص نیز مالمت نیست. هر چند ضایع رشدی بیشتر زمانی 

اتفاق می افتد که پدر و مادر از اقارب نزدیک همدیگر باشند. مراقبت خوب صحی و تغذیه خوب و 
حمایت خانوادگی برای یک مادر و طفل او قبل و بعد از تولد طفل میتواند خطر مبتال شدن طفل به 

ضایع رشدی یا سایر اختالالت و یا معلولیت ها را کاهش دهد.  بسیار مهم است تا مادر در یک کلینیک 
زایمان کند و توسط یک قابله آموزش دیده همراهی شود. تولد های پی در پی باید جلوگیری شود- دو 
تا سه سال فاصله بین هر تولد توصیه می شود- سوء استفاده جسمی، جنسی و احساسی از زن میتواند 

خطرات اختالالت و پیچیدگی ها را افزایش دهد  و منجر به این شود که طفل در جریان و بعد از تولد با 
یک نوع معلولیت رشد کند. 

چطور؟
اکثر افراد مبتال به ضایعه رشدی، زندگی عادی دارند و به اندازه هر کس دیگری در جامعه می توانند 

هوشمند و کارآمد باشند.
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به طفل، جوان یا بزرگسال مبتال به اسپینا بیفیدا می توان کمک کرد تا با حمایت خانواده یا سایر 
مراقبین و از طریق فیزیوتراپی بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. گرچه افراد دارای اسپینا بیفیدا، 

مشکالت جسمی خواهند داشت اما آنها مستحق کمک و حمایت بوده و می توانند به مانند افراد بدون 
معلولیت به همان اندازه باهوش و عملکرد خوب داشته باشند.

"تانی گری تامپسن مبتال به اسپینا بیفیدا بوده و از ویلچر استفاده می نماید، او در سال 1969 در ولز 
)انگلستان( متولد شد. او یکی از موفق ترین ورزشکاران دارای معلولیت در انگلیس است و در مسابقات 

ویلچررانی، برندۀ 16 مدال پارالمپیک و 13 مدال قهرمانی جهان می باشد. او همچنان 30 رکورد جهانی 
را جا به جا و شش بار برنده مسابقات ماراتن لندن شده است. تانی بعد از تقاعد از سپورت، در کار 

هم بسیار درخشان ظاهر شده است. او مجری تلویزیون بی بی سی ، رییس دانشگاه نورثمبریا، حامی 
بسیاری از خیریه ها  و عضو پارلمان انگلستان بوده است و به دلیل سهمش در ورزش ، عنوان "بارونس"  

از طرف ملکه به او داده شده است."

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای اسپینا بیفیدا و خانواده های شان 

را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال درباره اسپینا بیفیدا دارید و یا اینکه چگونه 
disabilities@ کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس

nacaf.org در تماس شوید. 

اختالالت فیزیکی

چه است؟
فرد مصاب به اختالالت فیزیکی، دارای محدودیت ها و اختالالت درحرکت دادن اعضا، حرکات هماهنگ 

و انجام فعالیت های بدنی می باشد. فرد مبتال به اختالالت فیزیکی اغلب با این مشکالت روبرو است: 
فعالیت های بدنی و حرکتی، حرکات مستقل؛ و انجام عملکردهای اساسی زندگی. اختالالت فیزیکی 

می تواند در حد خفیف باشد با از دست دادن محدود حرکات بدنی و یا می تواند شدید باشد با از دست 
دادن کامل عملکرد و حرکات بدنی، به عنوان مثال کسی که کاماًل فلج است. همه اختالالت و مشکالت 

فیزیکی آشکار نیست، اما بعضی از افراد ممکن، دست و یا پا نداشته و از ویلچر استفاده نمایند.  

چرا؟
اختالالت فیزیکی ممکن است نتیجۀ دالیل و یا ترکیبی از دالیل گوناگون باشد، مثال مسایل مادرزادی و 

وراثتی و یا بیماری و آسیب دیدگی.

اختالالت فیزیکی به مثابه مجازات از سوی اهلل نیست و یا به اثر ارواح خبیثه نمی باشد، و گناه شخص 
دارای اختالالت نیز نبوده و همچنان مادر شخص نیز مالمت نیست. هر چند اختالالت فیزیکی معموال 

وقتی به وقوع میپیوندد که مادر بسیار جوان )زیر سن( و یا پیر باشد، و بسیار واقع میشود زمانیکه پدر و 
مادر از اقارب نزدیک همدیگر باشند. 

مراقبت خوب صحی و تغذیه خوب و حمایت خانوادگی برای یک مادر و طفل او قبل و بعد از تولد طفل 
میتواند خطر مبتال شدن طفل به اختالالت فیزیکی یا سایر اختالالت و یا معلولیت ها را کاهش دهد.  

بسیار مهم است تا مادر در یک کلینیک زایمان کند و توسط یک قابله آموزش دیده همراهی شود. تولد 
های پی در پی باید جلوگیری شود- دو تا سه سال فاصله بین هر تولد توصیه می شود- سوء استفاده 
جسمی، جنسی و احساسی از زن میتواند خطرات اختالالت و پیچیدگی ها را افزایش دهد  و منجر به 

این شود که طفل در جریان و بعد از تولد با یک نوع معلولیت رشد کند. 

چطور؟
به طفل، جوان یا بزرگسال مبتال به اختالالت فیزیکی می توان کمک کرد تا با حمایت خانواده یا سایر 

مراقبین و از طریق فیزیوتراپی بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین مجموعه ای از وسایل 
کمکی - مانند عصا و ویلچر - وجود دارند که می توانند به افراد دارای اختالالت فیزیکی برای عملکرد 

بهتر، کمک کنند. گرچه افراد دارای اختالالت فیزیکی ، مشکالتی خواهند داشت اما آنها مستحق کمک 
و حمایت بوده و می توانند به مانند افراد بدون معلولیت به همان اندازه باهوش و عملکرد خوب داشته 

باشند.
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سپینا بیفیدا

چه است؟
اسپینا بیفیدا به حالتی گفته می شود که وقتی ستون فقرات طفل به درستی در رحم مادر رشد نکند، 
که باعث ایجاد شکاف در ستون فقرات طفل گردیده و معموالً هنگام تولد نیز قابل مشاهده است. این 

امر باعث نقص در نخاع و استخوان های ستون فقرات )مهره ها( می شود. گاهی اوقات طفل متولد شده 
با اسپینا بیفیدا زخِم باز روی پشت خود دارد که در بدو تولد نیز قابل مشاهده است. اسپینا بیفیدا می 
تواند خفیف و یا شدید باشد  که می تواند سبب ناتوانی جسمی، رشدی و روحی شخص گردد. اسپینا 

بیفیدا باعث ایجاد ضعف در شخص شده و همچنان سبب از دست دادن حس و حرکت در پاها  می 
گردد. عالوه بر این، اسپینا بیفیدا همچنین می تواند منجر به بی اختیاری روده و ادرار شود. از آنجا که 
ممکن است طفل مبتال به اسپینا بیفیدا نتواند گرما و سرما را در پاهای خو احساس کند، این می تواند 

منجر به صدمات تصادفی آن طفل نیز گردد.

چرا؟
اسپینا بیفیدا در دوران بارداری رخ می دهد  دالیل مختلفی وجود دارد که ممکن است سبب آن گردد، 

از جمله: ارث – سابقه فامیلی اسپینا بیفیدا در فامیل. تغذیه – مادر در دوران بارداری به اندازه کافی 
فولیک اسید دریافت نمی کند و مادری که در دوران بارداری دواهای خاصی را مصرف می کند.

اسپینا بیفیدا به مثابه مجازات از سوی اهلل نیست و یا به اثر ارواح خبیثه نمیباشد. و گناه شخص دارای 
اختالالت نیز نبوده و همچنان مادر شخص نیز مالمت نیست. اگرچه ، اسپینا بیفیدا زمانی که مادر 

تغذیه مناسب نداشته باشد ، بیشتر اتفاق می افتد.

مراقبت خوب صحی و تغذیه خوب - دریافت ویتامین های مناسب- و حمایت خانوادگی برای یک مادر 
و طفل او قبل و بعد از تولد طفل میتواند خطر مبتال شدن طفل به اسپینا بیفیدا یا سایر اختالالت و 

یا معلولیت ها را کاهش دهد.  بسیار مهم است تا مادر در یک کلینیک زایمان کند و توسط یک قابله 
آموزش دیده همراهی شود. تولد های پی در پی باید جلوگیری شود- دو تا سه سال فاصله بین هر تولد 
توصیه می شود- سوء استفاده جسمی، جنسی و احساسی از زن میتواند خطرات اختالالت و پیچیدگی 
ها را افزایش دهد  و منجر به این شود که طفل در جریان و بعد از تولد با یک نوع معلولیت رشد کند. 

چطور؟
هیچ درمانی برای اسپینا بیفیدا وجود ندارد، اما جراحی فوری بعد از تولد طفل می تواند باز شدن در 
ستون فقرات را ببندد و هیدروسفال )تجمع مایع نخاعی در مغز - که می تواند با اسپینا بیفیدا اتفاق 

بیفتد( را درمان نماید.
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بسیاری زبان های مختلف ترجمه شده اند و نمایشنامه های او در تیاتر های بااعتبار اروپا اجرا گردیده 
است. در حیات خود چندین جایزه ها و تحایف ملی و بین المللی را بخاطر که زندگی خود را به عنوان 

یک هنرمند و یک فعال بشردوستانه سپری کرده است، برنده شده است.  

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای اختالالت دماغی و خانواده های 
شان را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال در باره اختالالت دماغی دارید و یا اینکه 

چگونه کمک دریافت کنید، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس 
 disabilities@nacaf.org در تماس شوید. 
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اختالالت دماغی
چه است؟ 

اختالالت دماغی عبارت از معلولیت است که تمام مراحل رشد )فزیکی و روانی( را متاثر میسازد. یک 
شخص با اختالالت دماغی در کنترول عضالت خود ، عکس العمل غیر ارادی خود، هماهنگی و توازن 

خود مشکالت خواهد داشت. بطور مثال بازو ها و پاهای شخص با اختالالت دماغی بعضی اوقات منبسط 
میشود و بدون کنترول شخ میماند. بسیاری اشخاص با اختالالت دماغی،  بیهوشی  و یا سایر انواع 

معلولیت های که نیاز به توجه و مراقبت بیشتر دارد، میداشته باشند. 

چرا؟ 
اختالالت دماغی توسط یک جراحت ذهن قبل، در جریان و یا در اوایل سال های طفولیت بوقوع 

میپیوندد. دالیل مختلف وجود دارد که چرا چنین اتفاق میافتد به شمول علت یک نوع عفونت زمانیکه 
طفل در رحم مادر میباشد ، و یا بخاطریکه یک طفل اکسیجن کافی را در رحم نمیگیرد اما همیشه 

واضح نیست که چرا اختالالت دماغی واقع میشود. 
اختالالت دماغی به مثابه یک مجازات از سوی اهلل نیست و یا در نتیجه ارواح خبیثه بوجود نمی آید و 

گناه شخص دارای اختالل دماغی هم نبوده و همچنان مادر طفل مالمت نیست. اختالالت دماغی بیشتر 
در زمانی واقع میشود که مادر بسیار جوان )زیر سن( و یا بزرگ )کالن سن( باشد و اکثر زمانی اتفاق 

میافتد که مادران و یا پدران از اقارب نزدیک همدیگر میباشند. 
مراقبت های خوب صحی و حمایت فامیلی برای یک مادر و طفل او هم قبل و بعد از تولد طفل میتواند 
از اختالالت دماغی و یا هر نوع معلولیت دیگر جلوگیری کند. بناء برای زنان مهم است که در کلینیک 
با موجودیت یک قابله آموزش دیده زایمان کنند. از والدت های پی در پی جلوگیری صورت گیرد – از 

اینرو فاصله دو و یا سه ساله بین والدت ها توصیه میشود. آزار و اذیت فزیکی،  جنسی و احساسی زن 
خطر اختالالت و پیچیدگی ها را افزایش میدهد و منجر به رشد یک نوع معلولیت در طفل در هنگام 

بارداری و بعد از زایمان میشود. 

چگونه؟ 
برای اختالالت دماغی عالج وجود ندارد، اما یک طفل با اختالالت دماغی میتواند با حمایت فامیل 

های شان و یا سایر وظایف چون بازی کردن، حرکت، تحریک فعال کمک شوند. هر چند مردم دارای 
اختالالت دماغی مشکالت فزیکی خواهند داشت و نیاز به حمایت ما دارند، با وجود آن آنها میتوانند 

روشن فکر، زیرک باشند و مانند یک شخص سالم عملکرد داشته باشند. 

فین کارلینگ ) 1925 2004( در شهر اسلو کشور ناروی با اختالل جدی دماغی تولد شد. او مطالعات 
خود را در دانشگاه اسلو و دانشگاه هووارد ایاالت متحده امریکا به پایه اکمال رسانید.  او یک شاعر، 

نویسنده و ژورنالست نارویژی بود که برنده جایزه هایی نیز بود. او بیش از 60 کتاب نوشته است که به 
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مراقبت های خوب صحی و حمایت فامیلی برای یک مادر و طفل او هم قبل و بعد از تولد طفل میتواند 
از اختالالت شنوایی و یا هر نوع معلولیت دیگر جلوگیری کند. بناء برای زنان مهم است که در کلینیک 
با موجودیت یک قابله آموزش دیده زایمان کنند. از والدت های پی در پی جلوگیری صورت گیرد – از 

اینرو فاصله دو و یا سه ساله بین والدت ها توصیه میشود. آزار و اذیت فزیکی،  جنسی و احساسی زن 
خطر اختالالت و پیچیدگی ها را افزایش میدهد و منجر به رشد یک نوع معلولیت در طفل در هنگام و 

بعد از زایمان میشود. 

چگونه؟
اطفال و بزرگساالن دارای اختالالت شنوایی میتوانند با کمک خانواده ها و دوستان شان حمایت شوند تا 

بهتر وظایف خود را در مکتب و محل کار انجام داهند. اطفال، جوانان و بزرگساالن با اختالالت شنوایی 
دارای مانند هر کس دیگر که کدام معلولیت ندارند دارای عملکرد روشن و زیرکانه میباشند. 

توماس ادیسون )1847 – 1931( در شهر نیوجرسی ایاالت متحده امریکا تولد شد. توماس ادیسون با 
خود درس خوانده بود و یکی از بزرگترین اختراعات معاصر را ایجاد نمود. او بسیار آالت را در سراسر 
جهان توسعه داد که از آن در جهان استفاده صورت میگیرد مانند تولید برق، ارتباطات جمعی، ضبط 
صدا، و حرکت تصاویر به شمول فونوگراف )دستگاه ضبط صوت(، حرکت تصاویر کمره، و برق. توماس 

ادیسون شنوایی خود را سال های اولیه عمر خود به علت تب سرخ  و عفونت های گوش وسطی از دست 
داد. او یک مخترع پربار بود که دارای 1093 حق امتیاز به نام او در ایاالت متحده به ثبت رسیده است. 

از او توسط روسای جمهور، رهبران جهانی و مردم بخاطر سهم وی در صنعت جهانی تقدیر گردیده 
است. 

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای اختالالت شنوایی و خانواده 
های شان را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال در باره اختالالت شنوایی دارید 

و یا اینکه چگونه کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس  
disabilities@nacaf.org در تماس شوید. 
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اختالالت شنوایی

چه است؟ 
شخصی که نمیتواند  مانند شخصی که شنوایی نورمال دارد، بشنود. ممکن ضیاع شنوایی  خفیف، 

متوسط، شدید و یا عمیق باشد. که می  تواند شنوایی یک گوش و یا هردو گوش را متاثر سازد. منجر به 
مشکالت در مکالمات و یا صدا های بلند شود.    

مشکالت شنوایی مربوط به آنعده اشخاص میشود که دارای مشکالت شنوایی از خفیف تا شدید میباشد. 
اشخاصی که دارایی  مشکالت شنوایی اند  معموال از طریق زبان گفتاری، ارتباط برقرار میکنند و 

میتوانند از اله گوش ویا غرص کوکلیر در داخل گوش  و یا سایر آالت کمکی  استفاده نمایند.  افراد 
دارای مشکل شنوایی عمیق که معموال  بسیار کم و یا هیچ نمیشنوند، آنها ا از زبان اشاره برای مکالمات 

استفااده میکنند.  
 

چرا؟ 
عوامل ضیاع شنوایی و ناشنوایی میتواند ذاتی و یا اکتسابی باشند. عوامل اکتسابی میتواند در جریان 

بارداری و یا کمی بعد از زایمان واقع شود. کمبود شنوایی میتواند به اثر عوامل ارثی و یا غیر ارثی باشد 
و یا به اثر در آمیختگی های خاص در جریان بارداری و یا زایمان باشد. از جمله روبال مادران و یا سایر 

عفونت ها در جریان بارداری: والدت های وزن کم، احتناق تولد ) کمبود آکسیجن در جریان تولد( ، 
استفاده نامناسب از دوا های خاص در جریان والدت و زردی شدید در دوران نوزادی. 

عوامل اکتسابی میتواند منجر به از دست دادن شنوایی در همه سنین شود از قبیل امراض ساری از 
جمله مننژیت، سرخکان و گوشک، عفونت های مزمن گوش، جمع شدن مایعات در گوش )ورم یا طبل 

گوش میانی(، استفاده نادرست از دوا های معین در تداوی عفونت های نوزادی، مالریا و یا توبرکلوز های 
مقاوم در برابر دوا، جراحت سر و یا گوش – اکثرا در نتیجه مجازات فزیکی و آزار و اذیت، سر و صدا 

های زیاد، باال رفتن سن به خصوص به علت از بین رفت حجرات حسی و به اثر مواد موم مانند خارجی 
که کانال های گوش را مسدود میسازد. 

اختالالت ناشنوایی به مثابه مجازات از سوی اهلل نیست و یا در نتیجه اروح خبیثه نمی باشد و گناه 
شخص دارای اختالل ناشنوایی نبوده و همچنان مادر طفل نیز مالمت نیست، اختالالت ناشنوایی بیشتر 
در زمانی واقع میشود که مادر بسیار جوان باشد و یا بزرگ باشد و اکثر زمانی اتفاق میافتد که مادران و 

یا پدران از اقارب نزدیک همدیگر میباشند. 
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 چگونه؟ 
فعالیت های موثر برای ارتقای صحت، وقایه، عالج و احیای مجدد برای تمام محدوده نیازهای وابسته به 
شرایط چشم و اختالالت بصری در طول زندگی موجود است. بعضی از این روش ها برای تطبیق امکان 

پذیر و کم هزینه هستند. بطور مثال اشتباه انکساری نادرست میتواند توسط عینک درمان گردد، در 
حالیکه توسط عمل جراحی مرض مه آبشاری چشم را تداوی کرد و دید چشم را دوباره احیا کرد. احیای 
مجدد بینایی همچنان برای بهبود کارکرد اشخاص که بینایی شان غیر قابل برگشت است موثر میباشد. 

اطفال، جوانان و بزرگساالن با اختالالت بینایی میتوانند حمایت شوند تا کارکرد بهتر داشته باشند در 
صورتیکه وسایل کمکی از قبیل کتاب های خط نابینایان یا بریل برای نابینایان فراهم گردد و همچنان 

توسط فامیل و دوستان شان در مکتب و محل کار شان هدایت و حمایت شوند. اطفال، جوانان و 
بزرگساالن با اختالل نابینایی مانند یک شخص سالم روشن فکر، زیرک و دارای عملکرد خوب میباشند. 

عبدالرحمان وحید )1940 – 2009( در شرق جاوا، اندونیزیا تولد شده است. عبدالرحمان وحید 
مطالعات خود را در دانشگاه االزهر شهر قاهره مصر، دانشگاه بغداد، عراق آغاز و در دانشگاه مگ هیل در 

شهر مونتریال، کانادا به اتمام رسانیده است. او یک عالم مشهور اسالمی ، یک خبرنگار، یک پروفیسور 
و یک فعال تعلیم  و تربیه و حقوق بشر بود. در اواسط سال های 1980 او منحیث رییس نهضت علما 

بزرگترین سازمان اسالمی اندونیزیا انتخاب شد. و یکسال بعد از قیام مدنی علیه دکتاتوری ریس جمهور 
سوهارتو در سال 1998 ، عبدالرحمان وحید به حیث چهارمین ریسس جمهور اندونیزیا انتخاب شد. 

اولین انسان نابینا که رییس جمهور یک ملت شد. در سال 2000 او گفتگو ها را با مخالفین مسلح در 
والیت آکیه شرو ع کرد و دهه جنگ و منازعه را خاتمه بخشید. او یک شخص فعال در زمینه آزادی 

های سیاسی، فرهنگی و مذهبی بود و توسط رهبران جهان و مردم خود برای سهم اول در انتقال 
مسالمت آمیز قدرت  از یک دکتاتوری ظالم به یک دموکراسی لیبرال مورد تقدیر قرار گرفت. 

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص نابینا و اختالالت بصری و خانواده های 
شان را در افغانستان حمایت میکند. اگر شما هر نوع سوال در باره  نابینایی و یا اختالالت بصری دارید 

و یا اینکه چگونه کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس  
disabilities@nacaf.org در تماس شوید. 
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نابینایی و اختالالت بصری
چه است؟ 

سازمان جهانی صحت، اختالالت بصری را به چهار صنف تقسیم نموده است: خفیف  – دید چشم  از 
12/6 خرابتر است. متوسط یا معتدل – که دید از 18/6 خرابتر است. شدید – دید  چشم از 60/6 

خرابتر است. و نابنایی  که دید  از 60/3 خرابتر است.
 

اختالالت بصری یک شخص نظر به عوامل مختلف متفاوت میباشد. که بطور مثال موجودیت جلوگیری 
و فعالیت های معالجوی، دسترسی به احیای مجدد بصری به شمول محصوالت کمکی از قبیلی عینک 

ها و یا  عصای سفید میباشد، و یا اینکه آیا یک نفر مشکالتی را در زمینه تعمیرات، ترانسپورت و یا 
معلومات غیر قابل دسترس تجربه کرده است.

چی؟ 
به طور کل، عوامل پیشتاز اختالالت بصری مشکالت انکساری نادرست است، آبشاری، وابسته به سن، 
 .A انحطاط خال دار، نا بینا شدن تدریجی، اختالل شکر، نا شفافی قرنیه ای،  تراکم و کمبود ویتامین

در عوامل این نوع اختالل در کشور ها تفاوت های وجود دارد. بطور مثال، تناسب اختالل بصری که به 
شکل مرض چشم مه آبشاری شناخته شده است در کشور های دارای عواید کم و یا متوسط زیاد تر از 

کشور های دارای عواید باال است. 

در بین اطفال نیز اختالل بصری نظر به کشور ها متفاوت است. بطور مثال در کشور های دارای عواید 
کم مرض چشم مه آبشاری، آسیب های چشم، عفونت های عالج ناشده  و کمبود ویتامین A از عوامل 

پیشتاز میباشد. 

نابینایی و یا اختالالت بصری به مثابه یک مجازات از سوی اهلل نیست و یا در نتیجه اروح خبیثه بوجود 
نمی آید، و گناه شخص دارای اختالل نابینایی و بصری نیز نمیباشد و همچنان مادر طفل مالمت نیست، 
نابینایی  و اختالالت بصری بیشتر در زمانی واقع میشود که مادر بسیار جوان )زیر سن( باشد و یا بزرگ 

)کالن سن( باشد و اکثر زمانی اتفاق میافتد که مادران و یا پدران از اقارب نزدیک همدیگر میباشند. 

مراقبت های خوب صحی و حمایت فامیلی برای یک مادر و طفل او هر دو قبل و بعد از تولد طفل 
میتواند از نابینایی  و اختالالت بصری و یا هر نوع معلولیت دیگر جلوگیری کند. برای زنان مهم است که 
در کلینیک با موجودیت یک قابله اموزش دیده زایمان کنند. از والدت های پی در پی جلوگیری صورت 

گیرد – از اینرو فاصله دو و یا سه ساله بین والدت ها توصیه میشود. آزار و اذیت فزیکی،  جنسی و 
احساسی زن خطر اختالالت و پیچیدگی ها را افزایش میدهد و منجر به رشد یک نوع معلولیت در طفل 

در هنگام و بعد از والدت میشود.
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کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای اختالالت عقلی و رشدی و خانواده 

های شان را در افغانستان حمایت میکنند. اگر شما هر نوع سوال در باره اختالالت عقلی و رشدی 
دارید و یا اینکه چگونه کمک دریافت کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس  

disabilities@nacaf.org در تماس شوید. 
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 فاسد کننده:
افراد دارای اختالالت فاسد کننده ممکن در هنگام تولد نورمال باشند و ممکن بطور نورمال برای یک 

مدتی رشد کند، اما بعدا آنها مهارت ها، توانایی ها و کارکرد خود را بخاطر وضعیت از دست میدهند. در 
بعضی حاالت تا هنگامیکه یک طفل نوجوان میشود ممکن مشکل کشف گردد و بعداَ شروع به عالیم از 
دست دادن عملکرد میکند. بعضی از اختالالت فاسد کننده از شرایط دیگر از قبیل مشکالت حل ناشده 

متابولیزم ناشی میشود. تعریف دقیق، همچنان انواع و اقسام مختلف آن میتواند نظر به منبع معلومات 
متفاوت باشد. 

چرا؟ 
اختالالت رشدی و عقلی به مثابه مجازات از سوی اهلل نیست و یا به اثر ارواح خبیثه نمیباشد، و گناه 

شخص دارای اختالالت نیز نبوده و همچنان مادر شخص نیز مالمت نیست. هر چند اختالالت رشدی و 
عقلی معموال وقتی به وقوع میپیوندد که مادر بسیار جوان )زیر سن( و یا کالن سال باشد و بسیار واقع 

میشود زمانیکه پدر و مادر از اقارب نزدیک همدیگر باشند. 

مراقبت خوب صحی و حمایت خانوادگی برای یک مادر و طفل او، قبل و بعد از تولد طفل میتواند 
شانس اختالل عقلی و رشدی یا سایر اختالالت و یا معلولیت ها را کاهش دهد.  بسیار مهم است تا 

مادر در یک کلینیک زایمان کند و توسط یک قابله آموزش دیده همراهی شود. تولد های پی در پی 
باید جلوگیری شود. سوء استفاده جنسی و احساسی از زن میتواند خطرات اختالالت و پیچیدگی ها را 

افزایش داده  و منجر به این شود که طفل در جریان و بعد از تولد با یک نوع معلولیت رشد کند

چگونه؟ 
اطفال و بزرگساالن با اختالالت عقلی و رشدی با حمایِت خانواده و دوستان شان میتوانند کمک شوند 
تا به شکل بهتر عملکرد داشته باشند. اطفال، جونان و بزرگساالن با اختالالت عقلی و رشدی میتوانند 
روشن فکر و هوشیار باشند هر چند ممکن نتوانند به شکل سنتی – از طریق زبان نوشتاری/گفتاری و 
اشارات به شکل سنتی مکالمه کنند. این به این معنی نیست که آنها ظرفیت یادگیری و یا احساس – 

خوشی، غم، عشق و غیره را مانند سایر معلولین ندارند. 

انجیال کووادونا باچیلیر )1983( در واالدولید اسپانیا تولد شده بود. او در سالون شهر واالدولید به عنوان 
یک دستیار اداری کار میکرد، قبل از اینکه او به شورای شهر در سال 2013 از حزب محافظه کار مردم 
در اولین شورای مشورتی با سندروم پایین در اسپانیا انتخاب شود. شهردار شهر واالدولید باچیلر را یک 

نمونه از توانایی توصیف کرد کسیکه میتواند بر موانع و مشکالت فایق آید. در این هنگام رییس او از 
شعبه خیریه اجتماعی شهر گفت: چیز مهم این است که فامیل او از او زیاد محافظت نکرده است. او سر 
سخت است و توانایی انجام کارهای خود را در هر زمان دارد. حزب مخالف سوسیال )PSOE( از گزینش 

باچیلیر حمایت کرد. به گفته  “ ما کامال این را یک امر عادی میدانیم”



اختالالت عقلی و رشدی
چه است؟ 

اختالالت عقلی و رشدی عبارت از اختالالتی اند که معموال در هنگام تولد آشکار میشود، که رشد 
فزیکی و عقالنی یک شخص را به شکل منفی متاثر میسازد. بسیاری از این حاالت اعضا و سیستم 

های مختلف بدن را متاثر میسازد. معلولیت عقلی در جریان القاح،  والدت و یا هر زمانی قبل از سن 
18 سالگی واقع شده میتواند و  باعث ایجاد مشکالت در هردوعملکرد عقالنی گردد، که شامل توانایی 
یادگیری، استدالل، حل مشکالت و مهارت های دیگر؛ و روحیه عدم سازگاری، که شامل مهارت های  

اجتماعی و زندگی روزمره نیز می شود. 

بسیاری از اختالالت عقلی و رشدی معلولیت های در طول عمر میباشند که میتوانند عقلی، فزیکی و یا 
هر دو باشند. بسیار کمک کننده است تا در باره این اختالالت از لحاظ اینکه کدام اعضا و سیستم های 

بدن را متاثر میسازد  و یا اینکه چگونه این اختالالت به وقوع میپیوندند بدانیم.  

سیستم عصبی: 
این اختالالت عملکرد ذهن، ستون فقرات و سیستم عصبی را متاثر میسازد،  که میتواند عملکرد عقالنی 

را نیز متاثر بسازد.  این شرایط همچنان میتواند مشکالت از قبیل مشکالت رفتاری، گفتاری و یا سایر 
مشکالت زبانی، قبض و یا مشکالت حرکی بوجود آورد –  دون سندروم، یکی از مثال هایی است که 

وابسته به مشکالت سیستم عصبی میباشد. 
 

سیستم حسی: 
این اختالالت حواس را متاثر میسازد )دیداری، شنوایی، لمس، ذایقه و بو( و یا اینکه چگونه پروسه های 
ذهن معلومات حواس را تفسیر میکند. نوزادان زودرس و یا نوزادان در معرض عفونت ها از قبیل سایتو 

میگالوویروس ممکن در قسمت دید چشم  و یا شنوایی خود مشکالت داشته باشند. برعالوه لمس کردن 
و یا گرفتن اشخاصی دارای اختالل در خود غرقی )ASD( میتواند مشکل باشد. 

میتابولیزم: 
این اختالالت چگونگی استفاده غذا و سایر مواد و تولید انرژی بدن را متاثر میسازد. بطور مثال اینکه 

چگونه بدن، غذا را به پارچه های کوچکتر در جریان پروسه متابولیک تبدیل مینماید. مشکالت در این 
پروسه ها میتواند موازنه مواد موجود برای بدن و عملکرد درست آنها را آشفته نماید. بسیاری از یک 

چیز و اندکی از چیز دیگر میتواند مشکالت برای تمام عملکرد بدن و ذهن بوجود آورد. پینیلکیتویوریا 
)PKU( و کم کاری ارثی غذه تایروید مثال های از شرایط متابولیک اند که میتواند به معلولیت های 

رشدی و عقلی بیانجامد.
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چطور؟
افغانستان یکی از 82 کشوری است که UNCRPD را امضا کرده است و حقوق تعیین شده آن نیز در 

قانون اساسی افغانستان و در چندین قانون و اعالمیه های افغانستان تطریح گردیده است ، از جمله 
قانون حقوق افراد دارای معلولیت )2010( و اعالمیه افغانستان در مورد آموزش فراگیر و دوستانه 

)2010(

کی؟ 
بسیاری از موسسات ملی و بین المللی وجود دارند که اشخاص دارای معلولیت را در افغانستان حمایت 

میکنند. اگر شما هر نوع سوال درباره اشخاص دارای معلولیت دارید و یا اینکه چگونه کمک دریافت 
کنید ، لطفا به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان به ایمیل آدرس disabilities@nacaf.org در 

تماس شوید. 
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)UNCRPD( کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق افراد دارای معلولیت
حدود 15 فیصد از جمعیت جهان با نوعی از معلولیت زندگی می نمایند، که 2 الی 4 فیصد آنها 

مشکالت قابل توجهی درعملکرد خود دارند )سازمان جهانی صحت، 2019(.

حقوق اطفال، جوانان و بزرگساالِن دارای معلولیت در کنوانسیون سازمان ملل برای افراد دارای معلولیت، 
تصریح گردیده است. هدف این قوانین ترویج، حفاظت و حصول اطمینان از برخورداری کامل و برابر 

افراد دارای معلولیت از همه حقوق انسانی و آزادیهای اساسی و ترویج احترام به عزت ذاتی آنها میباشد.

چرا؟
بخش عمده ای از افراد دارای معلولیت در افغانستان و سایر کشورهای جهان، معموال از اجتماع به 

حاشیه رانده می شوند و غالباً به آنها حق، احترام و پشتیبانی الزم داده نمی شود که این امر بیشتر 
بخاطر ناآگاهی می باشد. یعنی افراد فاقد آگاهی الزم در مورد معلولیت ها، علل ، عالئم ، تأثیرات 

و درمان آن هستند و همچنین در مورد توانایی ها، و حقوق شان در  قوانین ملی و بین المللی نیز 
معلومات کافی ندارند.

کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت )UNCRPD( ، به دنبال چندین دهه کار 
سازمان ملل برای تغییر نگرش و رویکردهای مربوط به افراد دارای معلولیت، در تاریخ 3 مه 2008 به 
اجرا درآمد.  تغییر دیدگاه نسبت به افراد دارای معلولیت، از افراد نیازمند به کمک درمانی و حمایت 
های اجتماعی به افراد دارای حقوق که قادر به ادعای آن حقوق و تصمیم گیری برای زندگی خود بر 

اساس رضایت آزاد و آگاهانه خود و همچنین اعضای فعال جامعه هستند، به یک مرحله جدید وارد شد. 

این کنوانسیون به عنوان یک ابزار حقوق بشری با ابعاد توسعه اجتماعی در نظر گرفته شده است. این 
طبقه بندی، سطح گسترده ای از افراد دارای معلولیت را در بر می گیرد و تأکید می کند که همه افراد 

دارای معلولیت باید از کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی برخوردار باشند. 

این راه، چگونگی اعمال همه حقوق افراد دارای معلولیت را روشن و واضح می سازد و جاهایی را 
مشخص می کند که برای استفاده افراد دارای معلولیت باید انطباق صورت گیرد تا از حقوق خود در 

جاهایی که نقض شده است، استفاده کنند ")سازمان ملل متحد ، گروه اقتصادی و اجتماعی(
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