د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

کنوانسیون شماره ( )۱۵۹توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی

تاریخ نشر )۲۰( :جوزا سال  ۱۳۸۸هــ.ش

نمبر مسلسل)۹۸۲( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح مصوبات شماره ( ۱۳۰و  )۱۱۳مجلسین شورای
ملی مبنی بر الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره ()۱۵۹
شماره)۴۲( :
تاریخ۱۳۸۸/۳/۵ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقره  )۱۶مردۀ صترو چ ارردهم ورداچا اسدسری افاداسرتدا افحردس افاداسرتدا بره کاچااسروچا صرمده )۱۵۹
تچاا بخصی مسلکی افهاۀ ۀاهای معلچفوو چ کدهودبی ها که ۀه  )۴بخش چ  )۱۷مدۀ تچسط مجلسروا صرچهای ملری تترۀوس
گهۀوۀ اسو ،تچصوح می ۀاهم.
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مادۀ دوم:

اوا فهمدا از تدهوخ تچصوح ادفذ چ همها بد کاچااسوچا چ متچبدو صچهای ملی ۀه جهوۀ هسمی اصه گهۀۀ.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه از کنوانسیون شماره ( )۱۵۹توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی
شماره)۱۳۰( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۵ :
به تأسی از حکم مدۀ ارچۀم ورداچا اسدسری افاداسرتدا ،کاچااسروچا صرمده  )۱۵۹پوهامرچا ترچاا بخصری مسرلکی افرهاۀ ۀاهای
معلچفوو چ کدهودبی به ۀاخل ارده بخش چ  )۱۷مدۀ ۀه جلسۀ عمچمی هچز صابه مؤهخ  ۱۳۸۸/۲/۵چفسری جهگره تترۀوس
گهۀوۀ.
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امان هللا پیمان

نایب دوم ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه از کنوانسیون شماره ( )۱۵۹توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و
کاریابی
شماره)۱۱۳( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۲۰ :
به تأسی از حکم مدۀ اچۀم وداچا اسدسی افاداستدا ،کاچااسوچا صمده  )۱۵۹ترچاا بخصری مسرلکی افرهاۀ ۀاهای معلچفورو چ

AC
KU

کدهودبی به ۀاخل  )۴بخش چ  )۱۷مدۀ ۀه جلسۀ عمچمی مؤهخ  ۱۳۸۸/۲/۲۰مصهااچ جهگه تتۀوس گهۀوۀ.

سید حامد گیالنی

نایب اول مشرانو جرگه

کنوانسیون شماره ( )۱۵۹در مورد توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی
ۀه طی کافهااس عمچمی سدزمدا بروا افمللری کرده کره ۀه جاورچا بره ورهاه صرۀ ،هو رو برد تراحوو ۀفتره بروا افمللری کرده ۀه
صترو چ ارمروا ۀچه جلسره مرؤهخ  )۱جررچا سردل  ،)۱۹۸۳برد ۀه ارره گرهفتا معورردهاو بروا افمللری حردچی سفدهصردو برره
وهاهی مجۀۀ حهفچی اصخدص معوچب  )۱۹۵۵چ سفدهصدو ااکصدف مادبع بصهی .)۱۹۷۵
اررده امچۀ که بعۀ از تتچوب سفدهصدو بهوهاهی مجۀۀ حهفچی اصخدص معوچب ،پوش هفرو هردی ودبرل ماحرره ۀه بخرش
هدی مختلف اوا زمواه تچهو گهفتره اسرو کره موترچاا از ۀهت احتودجردو بهورهاهی مجرۀۀ ،اهرۀاف چ سردزمداۀهی خرۀمدو
بهوهاهی مجۀۀ ،وچااوا چ مقههاو مختص اعضد ادم گهفو .سدل هرزاه چ اره ترۀ چ هصرتدۀ چ ور
عمچمی سدزمدا ملل متحۀ بادم " سدل بوا افمللی معوچبوا" اعام گهۀوۀ .اوا اعاموه تحو عارچاا

 )۱۹۸۱تچسرط اسردمبله
"اصرتهات مکمرل چ

مسدچی" معوچبوا چ اوجدۀ بهادمه هدی جدمع عمل جرردای پوهامرچا اصرخدص معورچب پخرش گهۀورۀ ،کره ۀه ا گفتره صرۀ برهای
ۀهت اهۀاف " اصتهات مکمل" اصخدص معوچب ۀه زاۀ گی اجتمدعی چ حس ااکصدف چ تسدچی اوصدا ،بدورۀ بره سرطچل ملری
چ بوا افمللی اوۀامدو م ؤثه چ الزمه اتخدذ گهۀۀ ،ۀه اوا جلسه وردۀ چهی گهۀورۀ کره اورا ااکصردفدو ،تترچوب معوردهاو جۀورۀ
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بوا افمللری ها پوهامرچا ضرهچهو ترأموا تسردچی فهترو کردهی چ سرلچت هفتردهی تمردم کتشرچهی هردی اصرخدص معورچب ۀه
اچاحی هچستدوی چ صرهی مسدعۀ سدخته تد اوارد ۀه جدمعه استخۀام صچاۀ چ سرم فعدالاه بشوهاۀ ،همااوا ۀه اوا گرهۀ همردوی
هاجع به تتچوب پوصاردۀ هدی معوا ۀه مچهۀ بهوهاهی مجۀۀ حهفچی که ۀه جاۀای جلسه جدی اردهم ۀاصته تتدموم الزمه
اتخدذ صۀ .چ گفته صۀ که اوا پوصاردۀ هدی بدوۀ صکل و

کاچااسوچا بوا افمللی ها بخچۀ اختورده امدوارۀ ،کره ۀه اتوجره بره هچز

بوستم ،مد جچا سدل هزاه چ اه تۀ چ هصتدۀ چ سه اوا کاچااسروچا تترچوب گهۀورۀ کره بعرۀ از اورا از ا بره اردم کاچااسروچا
بهوهاهی مجۀۀ چ استخۀام حهفچی اصخدص معوچب  )۱۹۸۳ادم بهۀ خچاهۀ صۀ.
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بخش اول
تعریفات و اهداف
مادۀ اول:
 -۱بهای چضردحو مفردهوم اورا کاچااسروچا ،اترطال "اصرخدص معورچب" بره ا عرۀ اصرخدص اطراس مری گرهۀۀ کره ودبلورو
بۀسررو چهۀا  ،اۀامرره ۀاۀا چ پوصررهفو ۀه چروفرره ارررد بدعرره ارردتچاای هرردی صررادخته صررۀ فزوکرری وررد ۀمررد ی برره تررچهو ودبررل
ماحره کدهش ودفته بدصۀ.
 -۲بهای چضدحو مفدهوم اوا کاچااسوچا ،هه عضچ بدورۀ هرۀف "بهورهاهی مجرۀۀ حهفرچی" ها ۀهسرو ۀهت کارۀ چ بۀاارۀ کره
بهوهاهی مجۀۀ حهفچی به معای ودۀه سدختا اصخدص معوچب بهای ترأموا ،اۀامره چ پوصربهۀ چروفره مادسرب اررد ،چ بدفچسروله
تصچوس ارد بهای استقهاه مجۀۀ ارد ۀه جدمعه می بدصۀ.

صچاۀ.
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 -۳مقههاو اوا کاچااسوچا تچسط هه عضچ از طهوس معودهاو که مادسب اچضرد ملری چ طبرس هچش هردی ملری اارۀ تطبورس

 -۴مقههاو اوا کاچااسوچا به تمدم کتشچهی هدی اصخدص معوچب ودبل تطبوس می بدصۀ.

بخش دوم

اساس پالیسی های برقراری مجدد و استخدام حرفوی معیوب
مادۀ دوم:

طبس اچضد ملی چ امکدادو مچجچۀ هه عضرچ بدورۀ پدفوسری ملری ها ۀه مرچهۀ بهورهاهی مجرۀۀ چ اسرتخۀام حهفرچی اصرخدص
معوچب تروه چ تهتوب امچۀ چ چوتد ً فچوتد ً محتچودو ا ها تجۀوۀ اره امدوۀ.
مادۀ سوم:

پدفوسی فچس بدوۀ کچصش امدوۀ تد تۀابوه الزمه بهوهاهی مجۀۀ حهفچی ها بهای تمدم کتشچهی هردی اصرخدص معورچب اتخردذ چ
بهای اصخدص معوچب ۀه مدهکوو زاۀ کدهی فهتو هدی کدهی ۀهودفو امدوۀ.
مادۀ چهارم:
اسدس پدفوسی فچس افذکه بدوۀ بهچی تسدچی فهتو هد بوا کدهگهاا معوچب چ کدهگهاا عدۀی گذاصته صرۀ بدصرۀ ،بره تسردچی
فهتو کدهی چ سلچت هفتدهی بوا معوچبوا طبقه ذکچه چ ااده اوز احتهام ودول گهۀۀ.
اوۀامدو مثبو بدفخدته بهای تسدچی مرؤثه فهترو چ سرلچت بروا کردهگهاا معورچب چ کردهگهاا ۀوشره ابدورۀ ماحوره تبعرو
علوه کدهگهاا ۀوشه محسچب گهۀۀ.
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مادۀ پنجم:
ۀه هاشدم اجها کهۀا پدفوسی متذکه  ،بد سردزمدا هردی امدوارۀ اسرتخۀام کاارۀ گردا چ کردهگهاا بدورۀ مصرچهو ترچهو گورهۀ،
افبته اوا مصچه هد ۀه مچاهۀ اوۀامدو که بهای بلاۀ بهۀا سطح تصهو

مسدعی چ ااسجدم فعدفوو هد بوا افهاۀ عدم چ خردص

که ۀه فعدفوو هدی بهوهاهی مجۀۀ حهفچی ۀخول ااۀ اوز تچهو می گوهۀ.

بخش سوم
اقدامات ملی برای توسعه خدمات برقراری مجدد و استخدام حرفوی اشخاص معیوب
مادۀ ششم:
هه عضچ طبس وداچا ،مقههاو چ ود هه ۀستچه ۀوشه که مچافس صهاوط چ اچضد ملی بدصۀ مکلف اسو ترد مرچاۀ ۴ ،۳ ،۲چ
 )۵اوا کاچااسوچا ها تقچوو چ مؤثهوو بخصۀ.
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مادۀ هفتم:

مقدمدو ذی تال بدوۀ اوۀامدو الزمره ها برهای تروره چ اهزوردبی هرۀاودو چ مچزصردو حهفرچی ااتتردب ،اسرتخۀام چ خرۀمدو
ۀوشه اتخدذ امدواۀ تد اصخدص معوچب ها ودۀه بسدزۀ تد چروفه خچۀ ها تأموا امدواۀ چ اها اۀامه ۀهاۀ چ ۀه اتوجه ۀه کده خچۀ
پوصهفو امدواۀ.
مادۀ هشتم:

ۀه مادطس هچستدوی چ ۀچه ۀسو اوز اوۀامدو مادسب بهای بلاۀ برهۀا چ تچسرعه خرۀمدو بهورهاهی مجرۀۀ چ اسرتخۀام حهفرچی
اصخدص معوچب اتخدذ گهۀۀ.
مادۀ نهم:

هه عضچ برهای ترۀاهت چ تهبوره مصردچهوا بهورهاهی مجرۀۀ چ افرهاۀ مردهه ۀوشره ۀه عهضره هرۀاودو چ مچزصردو حهفرچی،
ااتتدب چ استخۀام اصخدص معوچب سعی چ کچصش امدوۀ.
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بخش چهارم
مقررات نهایی
مادۀ دهم:
تتچوب هسمی اوا کاچااسوچا بدوۀ به ه وس عمچمی ۀفته بوا افمللی کده جرو ثبو چ هاجسته مکدتبه گهۀۀ.
مادۀ یازدهم:
 -۱اوا کاچااسوچا تهف بدالی ا اعضدی سدزمدا بوا افمللی کده تطبورس مری گرهۀۀ کره تترچوب اوصردا برد ه روس عمرچمی
ثبو چ هاجسته صۀ بدصۀ.
 -۲اوا کاچااسوچا زمدای مهعی االجهاء می بدصۀ که از ثبو چ هاجسته تتچوب ۀچ عضچ  )۱۲مد سپهی صچۀ.

مادۀ دوازدهم:
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 -۲متعدوبدً ،اوا کاچااسوچا  )۱۲مد بعۀ از ثبو چ هاجسته تتچوب ا بهای هه عضچ مهعی االجهاء می بدصۀ.

 -۱عضچب که اوا کاچااسوچا ها تتچوب امچۀ  )۱۰ ،سدل بعۀ از مهعی االجهاء ورهاه گرهفتا کاچااسروچا مری تچاارۀ ارها
ملای اعاا امدوۀ ،که ۀه اوا حدفو و

ساۀ هسمی جرو ثبو به ۀفته بوا افمللی کده مکدتبه مری گرهۀۀ .همارچ ملاری ورهاه

ۀاۀا کاچااسوچا امی تچااۀ افی وکسدل بعۀ از تدهوخ هاجسته ا تچهو گوهۀ.

 -۲هه عضچوکه اوا کاچااسوچا ها تتچوب امچۀ  ،چبعۀ از سپهی صرۀا مرۀو ااقضردء  )۱۰سردل اخچاهرۀ ارها فسرخ امدورۀ،
بهای  ) ۱۰سدل ۀوشه اوز تترچوب ادمره چی معتبره صرادخته خچاهرۀ صرۀ ،بعرۀ از ا طبرس مقرههاو مردۀ وبلری مری تچاارۀ اورا
کاچااسوچا ها ملای امدوۀ.
مادۀ سیزدهم:

 -۱ه وس عمچمی ۀفته بوا افمللی کده تمدم مکدتوب ثبو ،هاجسته چ فسرخ ها کره از طرهف اعضردی سردزمدا بره چی مکدتبره
می گهۀۀ به اطا تمدم اعضدی سدزمدا بوا افمللی کده می هسداۀ.
 -۲زمدای که اعضدی سدزمدا از ثبو چ هاجسته تتچوب ثدای بد خبه می صرچاۀ ،الزم اسرو ترد ه روس عمرچمی تردهوخ جۀورۀ
مهعی االجهاء وهاه گهفتا کاچااسوچا ها به سمع اعضدء بهسداۀ.
مادۀ چهاردهم:
طبس مدۀ  )۱۰۲ماصچه سدزمدا مل متحۀ ه وس عمچمی بدوۀ ثبو چ هاجسته اعضدء ها به ماصی سدزمدا ملل متحۀ مکدتبه
امدوۀ ،اهسدفی تمدم اسادۀ تتچوبی چ فسخ هاجسته صۀ به صکل تفتولی طبس مقههاو چ صهاوط مچاۀاو وبلی تچهو گوهۀ.
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مادۀ پانزدهم:
طبس تقدضردی حردالو ،هو رو برد تراحوو ۀفتره بروا افمللری کرده گرزاهش ها پوهامرچا مؤثهورو اورا کاچااسروچا بره کافرهااس
عمچمی اهاوره ۀاهۀ ،چ ۀه ترچهو صرهاوط مطلرچب موترچاا سرچاالو ها جررو اتراحدو جزوری ورد کلری اورا کاچااسروچا ۀه
جاۀای کافهااس وهاه ۀهۀ.
مادۀ شانزدهم:
 -۱کافررهااس مرری تچااررۀ کاچااسرروچا جۀوررۀ ها کرره اتررال کااررۀ جزورری وررد کلرری کاچااسرروچا بدصررۀ ،تتررچوب امدوررۀ ،کرره ۀه اوررا
تچهو کاچااسوچا جۀوۀ مقهه می امدوۀ که:
افف -تتچوب کاچااسوچا جۀوۀ اتاحی تچسط و

عضچ وداچارد ً بدورۀ مسرتلزم افاردی عدجرل کاچااسروچا جردهی بدصرۀ ،کره ۀه

اوا حدفو بد چجچۀ اوجدبدو مدۀ  ،)۱۲کاچااسوچا جۀوۀ اتاحی مهعی االجهاء اعاا گهۀۀ.
ب -از تدهوخ که کاچااسوچا جۀوۀ اتاحی مهعی االجهاء وهاه می گوهۀ ،تتچوب اوا کاچااسوچا بهچی اعضدی ۀوشه بدوۀ
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مسۀچۀ گهۀۀ.

 -۲کلورره محتچورردو اوررا کاچااسرروچا برره صررکل اتررلی بررهای اعررۀ اعضرردی کرره اوررا کاچااسرروچا ها تتررچوب کررهۀ ااررۀ ،چفرری
کاچااسوچا جۀوۀ اتاحی ها تتچوب اامچۀ ااۀ ،مهعی االجهاء می بدصۀ.
مادۀ هفدهم:

متا ااشلوسی چ فهااسچی اوا کاچااسوچا به تچهو مسدچوداه ۀاهای عوا محتچودو چ اعتبده می بدصۀ.
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