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گزارش مطبوعاتی
معلولین افغانستان بار دیگر قربانی بروکراسی فاسد و بی کفایت می گردند.
 13جوزای  :1394گزارش ارزیابی آسیب پذیری معروض به فساد) (VCAپیراموون آنچوه هووروندان معلوو ناهوی از
حوادث امنیتی ،از طریق آن حقوق خویش را از دولت حاصل می نمایند ،تمرکز نموده است .دولت افغانستان ،به عنووان
امضا کننده کنوانسیون سازمان ملل متحود در رابطوه بوه حقووق افوراد دارای معلولیوت ،مکلو اسوت توا بوا افوراد معلوو بوا
احترام برخورد نموده و به آنوا فرصت های برابر را در جوت دسترسی به خدمات و امکانات ،فراهم سازد .با این حا ،
بر اساس یافته های ارزیابی کمیته مسقل مشترک نظارت و ارزیوابی ،مشوکل بوه نظور موی رسود کوه در عمول ادعوا دولوت
افغانستان را در رابطه به رعایت این اصو مورد تأیید قرار داد.
قانون حقوق و امتیازات معلولین ،آنعده افرادی را مستحق حقوق و امتیازات مالی میداند کوه در پیونود بوه حووادث امنیتوی
معل وو هووده باهووند .برابوور اسووت کووه ایوون افووراد عضووو ارگانوووای نظووامی و ملکووی انوود یووا افووراد عووام .وزارت کووار و امووور
اجتماعی ،هودا و معلولین این تعری را معیار ثبت برای پرداخت حقوق و امتیازات معلولیت قرار داده است.
معلولین برای به دست آوردن حقوق خویش ملزم به تعقیب قدمه های پیچیوده ،ییرروروری و وقوت گیور میباهوند .آنووا،
بعد از تایید معلولیت هان در حادثه امنیتی از سوی وکالی گذر و اهالی محل (اگر چه معیار واحد در سطح کشور وجود
ندارد) و تصدیق جداگانه از مراجع امنیتی و کمیسیون صحی ،اسوناد هوان را از طریوق ریاسوت هوای مربووط بوه معینیوت
هوودا و معلوولین طوی مراحول مینماینوود .عوالوه بورآن ،بیشوتر متقارویانی (معلووولین) کوه توسوک کمیتوه نظوارت و ارزیووابی
مصاحبه گردیده اند ،در رابطه به پروسه و موجودیت سند معیارهای تثبیت معلولیت ،آگاهی الزم نداهتند.
کمیته نظارت و ارزیابی ،چندین متقاروی (معلوولین و ورثوه هوودا ) را کوه مصواحبه نمووده ،اظووار داهوتند کوه موامورین
معینیت هودا و معلولین ایلبا ً به تاکتیک های بوروکراتیک متوسل میگردد تا از یک طرف رهووه اخوذ نماینود و از سووی
هم روند حقیقت یابی را جووت تشوصیم متقاروی مسوتحق ،کمتور اناوام دهنود .حتوی ،بعضوا ً ادعوا هوده اسوت کوه کمیسویون
حقیقت یابی کار متقاریان (معلولین و ورثه هودا ) را برای مدت  2تا  3سا به تاخیر می اندازد.
ادارات مربوطه فاقد تعداد کافی افراد آموزش دیده برای طی مراحل این درخواست ها موی باهود .بطوور مثوا  ،کمیسویون
صحی در برخی والیات فقک حدود  8ساعت در هفته را برای تثبیت درجوه معلولیوت اختصواد داده انود .ایون امور باعو
تراکم حام کار و ایااد فرصت ها برای کارمندان فاسود ارگانووای دخیول در پروسوه جووت رهووه سوتانی در طوی مراحول
اوراق و درخواستی ها میگردد .عالوه برآن ،دیتابیس عمومی که برای ثبت نام افراد معلو و ورثه هودا در اکسل تویوه
هده است ،معروض به دستکاری میباهد .چنانچه موجودیت کارت های متعدد برای یک فرد مبین این مدعاست.
افزون بر آن ،اجرائات دولت در مطابقت به هرایک اساسی این قانون قرار نودارد .بور اسواس مواده  ،22افوراد معلوو بایود
حداقل  3در صد از کارکنان دولت را تشکیل دهند .ارقام بدست آمده ازاین ارزیوابی نشوان میدهود کوه بایود حودود 11280
معلو در ارگانوای دولتی استصدام گردیده باهند .درحالیکه رقم فعلی معلولین استصدام هده دریون ارگانووا تقریبواً بوه 637
تن می رسد .در کشوری که بیش از سه دهه جنگ را سپری نموده است ،این امر نمیتوانود بودلیل عودم هایسوتگی معلوولین
متقاری کار در پست های دولتی باهد.
کمیته نظارت و ارزیابی ،جوت رسیدگی به نارسایی های متعدد تشصیم هده در این ارزیوابی ،از دولوت خواسوتار ایاواد
معیارهووای جدیوود بوورای تثبیووت درجووه معلولیووت و قووراردادن آن معیارهووا در دسووترس مووراجعین (معلووولین) گردیووده اسووت.
همچنان این کمیته ،به وزارت کار و امور اجتمواعی ،هوودا و معلوولین سوفارش مینمایود کوه سیسوتم روزنوه واحود عرروه
خدمات معلولین را در مرکز و دفاتر والیتی خویش ایااد نماید تا بیروکراسی ییر رروری جلوگیری بعمل آید.
لطفاً سواالت خویش را به  contact@mec.afارسا نموده یرض معلومات بیشتر پیرامون کمیتوه نظوارت و ارزیوابی
به صفحه انترنیتی  www.mec.afو یا صفحه فیسبوک ) )mec.Afghanistanمراجعه نمایید.

