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 مقدمه
سخا   که سخازمان حخحی جهان در گرار جهان اسخت  ننان در سخح    پذیرآسخی  گروهیک شخخاص دارای معلولیت  ا 

ه ب ها و سخخازمان ملل مدحددولت  برآورد کرده اسخخت جهان  جمعیت  درحخخد 15اشخخخاص دارای معلولیت را   شخخامر،  خود 2011
به حقوق آنان را زمینه دسخخخ سخخخی  را تهیه و املللی قوانین و معاهدات بین  ،اشخخخخاص دارای معلولیتاز   قانونی  حامیت  منظور
را  هادولت املللی،اسخخناد ملی و بین و انددارای حقوق اشخخخاص دارای معلولیت  امروزه  اینبربنااند   دهکر  فراهم شخخان برشخخی

   کندآنها می حقوق برشی  حامیت از مکلف به 

دولت به » قانون اسخاسخی کشخور ننین آمده اسخت: 53در کشخور ما نیر در مورد حقوق اشخخاص دارای معلولیت در ماده  
اشخخاص منظور تنظیم خدمات طبی و مسخاعدت مالی برای بازماندگان شخهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین  و معیوبین  

بر مبنخای قخانون و  1«منخایخد محخاب  بخه احکخاا قخانون، تخدابیر الزا اتخخا  می  گیری فعخا  آنخان در جخامعخه،دارای معلولیخت  و سخخخهم 
 ،تصخخوی  و توشخخی  شخخده  1388که در سخخا   «قانون حقوق و امدیازات اشخخخاص دارای معلولیتبا عنوان »  ی قانون ،اسخخاسخخی 

  است علولیت نیر در حا  انجاا به نفع اشخاص دارای م هایی نند در برخی از مواد این قانون تعدیلهر ست ااالجر مرعی 

را در  آن  2نشخخنلرسوی ملی اسخخت که دف  هندیکا ان  معیار در مورد آمار و ارقاا اشخخخاص دارای معلولیت، هنوز هم   
 دهند تشخکیل می های شخدید کشخور را اشخخاص دارای معلولیت درحخد جمعیت 2.7 ،و محاب  آن   اسخت انجاا داده  2005سخا  

از  ها ننداشخ  به واکسخیدسخ سخی و  اسخت افرایش دادهرا اشخخاص دارای معلولیت    شخامر، جنگدهه بیش از نهار نندهر
اشخخاص    ویژهبه  ،مردا ،امید اسخت با تحق  حخل  پایدار و خدم جنگد   کنرا دنار معلولیت می  اطفا  ، جمله واکسخین پولیو

 د شو مساعد و عرضه خدمات برای همه مردا  گیرندجه جدی قرار مورد تو  ،دارای معلولیت

 معرفی بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  
کمیسیون مسدقل حقوق برش افغانسدان، به منظور نظارت، حامیت و تعمیم حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت در   

ده است  این  کر ایجاد  «بخش حامیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت»به ناا  ی بخشای خود، های برنامه کنار سایر بخش
 د  دهوظایف خود را انجاا می  ،سیون مسدقل حقوق برش افغانسدان در محابقت با برنامه اس اتیژیک و برنامه عمل کمیبخش 

که برای رسیدگی به این   استوضعیت حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت  برنظارت  ،های این بخشیکی از فعالیت 
با   2019البده در سا   این افراد پرسیده شده است  ترین حقوقی رضور که در آن در مورد  دهشتهیه  اینامهپرسش ،موضوع

 پردازیم: ترشی  و تفصیل آن می  که در ادامه به ه استشدهای مخدلف اشخاص دارای معلولیت مصاحبه از گروه  تن 979

 کیک والیات: شوندگان به تفمصاحبه 
در هر والیت مدفاوت   شدهتعداد اشخاص مصاحبه  اند والیت بوده  28از    شوندگان بینیم که مصاحبهمی   1شامره    منوداردر  

نند بار   هاکه تعداد زیاد است، همکاران ما در آن هایی ت در والی است آنان میرس نبوده   ی اززیرا دس سی به تعداد زیاد  ؛است

 
 1390جلد، سال نشر  2500قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مجموعه قوانین، ناشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، . 1
2 . Handicap International survey 2005 
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یا  های همجوار در والیت  ،اندشان کم تعداد  اند که در آنهاهایی تکه از والی ی اشخاص دارای معلولیدبا   اندده کر سفر نظارتی 
 ند کنزندگی می  هاتوالی دیگردر  است که هشدبیجااشخاص دارای معلولیت  ،موضوع دیگر شده است مصاحبه ابل  ک

 
 1شامره  منودار

 شوندگان:  سن مصاحبه
 ید، کنزیر مشاهده می   2شامره    منودارکه در    ننان    اندسنین مدفاوت بوده  دارای  شوندهمصاحبه  اشخاص دارای معلولیت 

 : ستا تر بودهسا  باال 26از  آنها ی از زیاد  شامرسن 

 
   2شامره  منودار

 شوندگان: مصاحبه یتجنس
  تن  786تعداد ، میان این از  شده است مصاحبه اشخاص دارای معلولیت  تن از 979تعداد با  که دشمالحظه در باال 

زنان  این تفاوت ارقاا بیانگر آن است که   نشنل،محاب  رسوی دف  هندیکا ان     اندبوده دارای معلولیت  اناث تن   193   کور و
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مصاحبه دهند، ولی دس سی به آنها در بعضی نقاط کشور برای  را تشکیل می اشخاص  این  حد  در   49  و دخ ان دارای معلولیت
 شود ن مصاحبه خواهند با آناها منی دشوار است و خانوادهگرف  

 شوندگان: حالت مدنی مصاحبه
 تن 393هل، أ اشخاص مداز این تن  551 بینیم که تعداد  می استشوندگان مصاحبه مدنی حالت  گرنشان 3 منودار  
 اند مدأهل بوده شوندگان مصاحبه بیش  اینبرنا ب اند هم بیوه بوده تن19 و د نامر  تن 13 ،مجرد

 
 3 شامرهمنودار 

 ها: شوندهدرجه تحصیل مصاحبه
های مخدلف تعلیم و  آنها در دوره  تن  392 بینیم که  می شودشوندگان دیده می درجه تحصیلی مصاحبه ، 4 منودار در  

 اند یافت شده آموز  فرحت و امکاناتشوندگان، اشخاص دارای معلولیت دور از سایر مصاحبه براین بنا  تحصیل قرار دارند

 
   4 منودار شامره
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 هاشوندهعوامل معلولیت در مصاحبه
که بیش ین رقم معلولیت   است  تن   696اشخاص دارای معلولیت فریکی    شامر شود،  در جدو  زیر مشاهده می   ننان که 

ایی در  و و معلولیت بینایی در رده سوا و معلولیت شن دارددر درجه دوا قرار   ، نندگانه معلولیت مضاعف   دهدرا تشکیل می 
 های  هنی در رده پنجم جدو  قرار گرفده است  رده نهارا و معلولیت 

های حسی و شوندگان دارای معلولیت به مصاحبه نداش  دس سی  تواندمی ، تعداداین  پایین بودن  از عوامل :یادآوری
  اشدها بو ولسوالی  هات ویژه در والیهای معلولیت، به پذیری بیش از اندازه این گروه  هنی، نظر به انروا و محدودیت 

  

 
 5 شامره منودار

 های آماریتحلیل داده
دارای معلولیت، به تجریه و   شوندهمصاحبه تن 979شده از سوی این دادههای داشت پاسخنظر، با در بخشدر این 

 شان خواهیم پرداخت:تحلیل وضعیت دس سی آنان به حقوق گوناگون برشی 

  استفاده از وسایل کمکی
 هایانداااز  تن 128 ،انواع عصااز  تن  342؛ یعنی شود که بیش  اشخاص دارای معلولیتزیر دیده می  منوداردر 
 شان ازتن  7 ود نکنحرکت می همراه  تن با یکدارای معلولیت  فرد 11 کنند اسدفاده می  ویلچیر هم از  تن 55 و مصنوعی 

  برندبهره می فرا واکر

معلولیت فریکی
71%
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9%

معلولیت بینایی
8%

معلولیت شنوایی
6%

معلولیت  هنی
5%

بی پاسخ 
1%

نوع معلولیت ها



6 

 
 6 شامره منودار

 حق اشتغال
کار ح  هر » آمده است: آن نهل و هشدم  در ماده که   ایاست، به گونه دانسده حقوق همه مردا   ازکار را  ،قانون اساسی 

به  را در ادارات دولدی ها کل اسدخداا درحد  3کم دست ،و قانون حقوق و امدیازات اشخاص دارای معلولیت  «افغان است 
 3 تخصیص داده استولیت اشخاص دارای معل

دولت افغانسدان طب  این    استملح  شده به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت   ا2012در سا   افغانسدان 
د  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت  کنص دارای معلولیت را فراهم کنوانسیون نیر مکلف است زمینه اشدغا  اشخا

نیر    ،لاح  این  داشتنظرو با در   استاز بین بردن تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت    آنها،دارای احو  کلی است که یکی از  
 این سب و  تضمین شده استشان به حقوق برشیاین افراد ، دس سی ها و غیرهبرابری فرحت بارهدر نوانسیون کاحو  سایر 

  د شو شمولیت آنها در ادارات دولدی نیر می 

ننین آمده   کار و اسدخداا در مورد دس سی به ح  اشدغا   4کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت  27 در ماده 

و  شناسند؛رسميت می ه عضو، ح  افراد دارای معلوليت را جهت كار كردن بر مبنای برابر با سايرين ب  هایدولت  -1» است:
گردد  كردن در بازار كار و محيط كاري می   اين شامل ح  برخورداری از فرحت امرار معا  از طري  اندخاب آزادانه يا مقبو  كار 

های عضو، تحق  ح  كار را از طري  اقدامات مناس  باشد  دولت  پذیری دس سبرای افراد دارای معلوليت، فراگري و باید كه 
 ده، ارتقاکر حيانت  ،ندشو می  دسده از افرادی كه در دوران اشدغا  دنار معلوليتگذاری براي آن از جمله از طري  قانون 

 بخشند، از جمله:می 
تبط با متامی اشكا  اسدخداا، از جمله رشايط جذب، تبعيض بر مبنای معلوليت را با توجه به متامی موارد مر  الف(

 ی و رشايط كاری ححی و امينی را ممنوع سازند اپيشربد حرفه اسدخداا و اشدغا ، تداوا اشدغا ،
های برابر و  شامل فرحت حقوق افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين و رشايط كاری مناس  و عادالنه  ب(

برابر از جمله محافظت از آزار و ا يت و فريادرسی از آالا  رشايط كاري ححی و امينی  ر برای كارهای دارای ارز ، دسدمرد براب
 مورد حاميت قرار دهند  

 
 . قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت 3
 . کنوانسیون حققوق اشخاص دارای معلولیت  4
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خود را بر مبنای برابر  تجاری و كارگری  باشند حقوق اتحاديهاطمينان حاحل گردد كه افراد دارای معلوليت قادر می  (پ
 با سايرين اعام  منايند  

ی، خدمات اهای عمومی آشنايی فنی و حرفهافراد دارای معلوليت را قادر سازند تا دس سی مؤثر و مسدمري به برنامه  (ت
 ی و مسدمر داشده باشند اهای حرفه كاريابی و آموز  

ننني در ياف ، كس ،  ی معلوليت را در بازار كار ارتقا داده، هم ی افراد دارااهای حرفههاي شغلی و پيرشفت فرحت (ث
 منايند حفظ و بازگشت به اشدغا  آنان را ياري 

 پيشگی را ارتقاء دهند خود ها و تعاوين اشدغالی، كارآفخخرينی، توسعههای مربوط به خود فرحت (ج
 افراد داراي معلوليت را در بخش دولدی اسدخداا منايند  (چ

تواند های مناس  كه می گريی سياستکاراسدخداا افراد دارای معلوليت در بخش خصوحی را از طري  تدابري و به  ح(
 دهند  ارتقا  ،، تشويقی و ساير تدابري گردد هاي اقدامي ترجيحی برنامه در برگرينده 

 گردد  انحباق منحقی در محيط كاری ارائه می   اطمينان حاحل گردد در مورد افراد دارای معلوليت،  خ(
 افراد داراي معلوليت را در بازار كار آزاد ارتقا دهند  كس  تجربه  د(
 بخشند  های بازگشت به كار را برای افراد دارای معلوليت، ارتقاشغل و برنامه  یی و تخصصی، ابقاابخشی حرفهتوان  ذ(

مده املللی در مورد دس سی به ح  اشدغا  اشخاص دارای معلولیت آ بین که در اسناد ملی و هایی با توجه به ضامنت 
البده تعداد    اند شاغلاند که  شان پاسخ دادهنفر   209تنها    شونده،مصاحبه  979میان  است که از  نشانگر آن  های ما  است، یافده

  601به   ،اندنفری که دارای مشاغل مخدلف 209با شان داد تعاند که در مقاطع مخدلف بودهتحصیل مشغو  از آنان  تن 392
شوندگان،  حد مصاحبهدر  50  این نشانگر آن است که در مجموع، بیش از اندشغلی نداشدهشان تن   378رسد و رصف می  تن

 اند دس سی به شغل نداشده

حد در ادارات در  17و  اند حد دارای شغل آزاددر  71 ،زیر بر اساس منودار ،نیر از میان اشخاص شاغل دارای معلولیت 
 اند دولدی مرصوف کار های غیرحد در ادارات و نهاددر  12دولدی و 

به   تن 148و  اداری شان در امورتن 57تعداد ، اندمشغو  کار بوده  هادر ادارات و نهاد شوندگانی که از میان مصاحبه
 اند مرصوف بوده خدماتی های کار

 

 

 7 شامره منودار
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 شوندگان: دلیل کار نکردن مصاحبه
  اندهکردبیان به کار نداش  دس سی  برایگوناگونی را ل یشوندگان دال، مصاحبهشوددیده می که در جدو  زیر ننان 

 ترین این دالیل، عبارت است از: مهم 

 اشدغا  به تحصیل، -

 های کار،یطپذیری محنای دس س -

 و     هاتبعیض در اسدخداا -

 

 

 

 

 

 

 8 شامره منودار

 معاش معلولیت 
معا  یا امدیاز مادی برای اشخاص دارای معلولیت، در محابقت با قانون حقوق و امدیازات اشخاص دارای معلولیت و 

شود ثر از جنگ داده می أمد  قانون حقوق و امدیازات اشخاص دارای معلولیت، رصف برای اشخاص دارای معلولیت  محاب  ماده
خالف قانون  و تبعیض  ی این موضوع نیر نوع  شونداز این ح  مسدفید منی والدی، طبیعی و  یهاو اشخاص دارای معلولیت 

 اساسی و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است 

 اند:  شده از این امدیاز برخوردار که نه تعداد اشخاص مصاحبهشود دیده می زیر  منوداردر  

            

 9 شامره منودار

تداشتن معلولی درس خواندن تبعیض در 

استخدام

نداشتن سواد 

کافی

عدم عالقمندی 

به کار

بی پاسخ

363 392

90
58 51 25

دلیل کار نکردن مصاحبه شوندگان

%58, 569, بلی

%41, 404, نه خیر

%1, 6, بی پاسخ
معاش معلولیت
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؛ اما باقی ندکن، معا  معلولیت را دریافت می دهندشوندگان را تشکیل می حد مصاحبهدر   58که   تن  569، باال منودار طب  
  از این معا  برخوردار نیسدند شوندگان مصاحبه

 حق آموزش 
اشخاص دارای معلولیت نیر محاب  قوانین     ترین حقوق برشی در جوامع انسانی شناخده شده استاز اساسی ح  آموز   

دارای نشنا  تعداد اطفا  سسه هندیکا ان ؤ م 2005آمار سا    کشور باید از این ح  به حورت برابر مسدفید شوند نافذه
و سایر عوامل امنی نا  ،ادامه جنگبه دلیل اما این ارقاا  ؛دانسده استتن هرار  96 حد و رشایط مکد  را  دارایمعلولیت و 

  است، در حا  افرایش زامعلولیت

اند که  تعلیم  برنامه  طفل دارای معلولیت در مکات  شامل 200 هرار و  4 نیکی و مسلکی،کت تآمار اداره تعلیام بر اساس
ت فراگیر را برای همه اطفا  دارای معلولیت  اماست و دولت باید زمینه تعلیدر مقایسه با تعداد کل این اطفا ، بسیار پایین 

 ند  کمساعد 

املللی حقوق معلوالن پیوسده است؛ کنوانسیونی که دس سی به آموز  به کنوانسیون بین  1391افغانسدان در سا 
های عضو را به رعایت داند و دولتترین محل به زندگی فرد در کنار سایرین را ح  افراد دارای معلولیت می فراگیر در نردیک

ای کودکان دارای معلولیت رشایحی برابر با سایر کودکان ها خواسده بر ماده هفدم کنوانسیون از دولت کند این احل موظف می 
کید  أهای برابر را مورد تنیر ح  آموز  برای افراد دارای معلولیت، فارغ از هر تبعیض و مبدنی بر فرحت  24فراهم کند  ماده 

 .قرار داده است
همگانی بر مبنای معلولیت مسدثنی  های بند دوا این ماده آمده است: »افراد دارای معلولیت از نظاا آموز در تبرصه

برابر با سایر افراد  به گونه و فراگیر  توانند به آموز  ابددایی و مدوسحه رایگان، با کیفیتافراد دارای معلولیت می  ، گردندمنی 
 «.جامعه خود، دس سی داشده باشند

تن   125تنها  ه،شوندمصاحبه تن  979میان از  که دهدنشان می  در مورد دس سی به ح  آموز  های نظارتی مایافده
   اند تعلیم  شامل برنامه

در مکات  خاص نابینایان   تن   33  ،از آن جملهاند که  مرصوف تحصیل  ت امکدر    تن  99  ،بینیدزیر می   منوداردر  ه  ک  ننان  
 اند ای کشور هتحصیالت عالی در دانشگاهدن مرصوف گذراننیر  تن 24 و اندمشغو  تحصیلناشنوایان یا 

 
 

 10 شامره منودار

  

63
33

3

24

0 10 20 30 40 50 60 70

مکاتب دولتی 

مکاتب خصوصی

مکاتب دولتی 
مکاتب خاص بینایی و 

شنوایی
مکاتب خصوصی دانشگاه

Series1 63 33 3 24

مصاحبه شوندگان شامل تعلیم و تحصیل
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عوامل آن از برخی تعلیم نیسدند، که  برنامه شامل  ،شوندهشود که تعداد زیادی از اشخاص مصاحبهدر اینجا دیده می 
 اند از:عبارت

 ؛اب سن مکد صباال بودن سن، از حد ن -
 ؛تحصیلدوری راه میان محل زندگی تا محل  -
 ؛ در دس س نبودن محیط مکات  -
 ؛مشکالت اقدصادی -
 نبود عالقه کافی نسبت به تعلیم  -

 حق صحت 
زیرا برخورداری از   ؛استاشخاص دارای معلولیت شهروندان، اعم از عموا حقوق برشی یکی از  ،دس سی به ححت

اسناد   و  در قانون اساسی   این ح    دشو می   دانسدهبه منرله انکار ح  حیات  محرومیت از آن،  و    استبرشی    حیات  الزمه   ،ححت
  املللی حقوق برش مسجل شده استبین

براي افراد   های عضو،دولت» آمده است:ح  ححت  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در مورد  25ماده  در
به رسميت   ،بدون تبعيض بر مبناي معلوليت ،شدنی از ححت رالیمعيارهای ناح  برخورداری از باالترين  دارای معلوليت، 

های عضو متامی تدابري مناس  را برای اطمينان از دس سی افراد دارای معلوليت به خدمات ححی كه شناسند  دولتمی 
های عضو كه دولتويژه اين ه بند  کنرا اتخا  می  ،بخشی مرتبط با ححتند، از جمله توان اهای جنسيدی دارای حساسيت

 بايسدی:
های   ها و برنامههامن حد، كيفيت و معيارهای رايگان و قابل پرداخت در مورد مراقبت  برای افراد دارای معلوليت  الف(

يت، های ححت عمومی مبدنی بر جمعو برنامه   ححت جنسی و باروری   گردد از جمله در زمينه ححی را كه برای سايرين ارائه مي 
 فراهم منايند 

از جمله شناسايی و اقداا  هامعلوليت آن  واسحه ه ويژه به ب ،برای افراد دارای معلوليتخدمات بهداشدی مورد نياز  ب(
و افراد   های بيش  از جمله در ميان كودكان رساندن و جلوگريی از ناتوانايی حداقلده برای به شو خدمات طراحی  زودهنگاا

 سالخورده در زمان مقدضی ارائه گردد  
 جمله مناط  روسدايی ارائه گردد  ها از ترين محل به جوامع آن حورت امكان در  نرديك  در اينگونه خدمات ححی، پ(
   مراقبت را با هامن كيفيت كه برای سايرين، برای افراد دارای معلوليت  از طري ی، ارائهاکارمندان ححی حرفه ت(

آزادانه نظري   بر مبنای رضايت آگاهانه و از جمله  های ححی فردی و عمومی آموز  و ترويج معيارهای اخالقی برای مراقبت 
 ، منرلت، اسدقال  و احدياجات افراد دارای معلوليت رضوری بدانند  آگاهی حقوق برشی  یارتقا

ها در قانون ميل مجاز شناخده اگر اينگونه بيمه  ،عمر  و بيمه  درمانی   تبعيض عليه افراد دارای معلوليت را در مفاد بيمه  ث(
 داده، اين خدمات را به طور عادالنه و منحقی ارائه منايند   ممنوع قرار ،شده باشد

 
 «های ححی، خدمات ححی يا غذا و مايعات بر مبنای معلوليت جلوگريی منايند آمير مراقبتتبعيض از اباورزی  ج(
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های عضو دولت ست کهمعنا ه اینبآنچه در مورد ح  ححت در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت آمده است، 
  شناسندبکنوانسیون باید عرضه خدمات ححی را بدون تبعیض بر اساس معلولیت، به رسمیت 

 
از   ،محل سکونت اشخاص دارای معلولیت بادهد که فاحله مراکر ححی ارتی ما در این مورد نشان می های نظیافده

 اند دهکر شکایت  شونده از دوری راه خانه تا مراکر ححی بیش  افراد مصاحبه  مدفاوت است ای به منحقه دیگرمنحقه

 

 

 
 11 شامره منودار

 

 حقوق سیاسی
یادآوری شده نون اساسی کشور  در قا   ،گیرندهی أ دهنده و ر ی أ رشایط به عنوان ر   ن احقوق سیاسی برای واجد  مندی از بهره
شهروندی ح  و   »هر است:گفده شده در مورد حقوق سیاسی ننین  سیاسی خمیثاق حقوق مدنی  25ماده  ن درینناست  هم 

 نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذه ، عقیده  یک از تبعیضات مذکور در ماده یکامکان خواهد داشت بدون در نظر گرف  هیچ
 :معقو های غیرها  و بدون محدودیت ملی یا اجدامعی، ثروت، نََس  یا سایر وضعیت أسیاسی یا عقیده دیگر، احل و منش

   واسحه منایندگانی که آزادانه اندخاب شوند، رشکت منایده   در اداره امور عمومی باملبارشه یا بالف
کننده بیان آزادانه اراده  عمومی مساوی و مخفی انجاا و تضمین ی اندخابات ادواری که از روی ححت به آراب  در 

   رأی بدهد و اندخاب بشود ،کنندگان باشداندخاب
 ل شود « یج  با ح  تساوی طب  رشایط کلی بدواند به مشاغل عمومی کشور خود نا

 است:ده شبیان ننین  مورد این ی معلولیت در کنوانسیون حقوق اشخاص دارا 29ن در ماده یننهم 
مندی آنان بر مبنای برابر با  بهره به منظورهايی را حقوق سيخاسخی و فرحت افراد دارای معلوليت،  های عضو برای دولت»
 ند كه:  شو ده، مدعهد مي کر ، تضمني سايرين

به طور مؤثر و كامل در زندگی سياسی و عمومی بر مبنای برابر با  توانندتضمني منايند افراد دارای معلوليت می  الف(
اند از جمله ح  و فرحت افراد دارای معلوليت جهت رأی دادن و  يا از طري  منايندگانی كه آزادانه برگريده سايرين، مسدقياما 

 ، از جمله توسط: برگريده شدن ، مشاركت منايند 
گريي سهولت قابل فهم و بهرهه گريی مناس ، قابل دس س و بي أ تسهيالت و منابع ر : تضمني منايند كه روند اول

 باشند می 
، نامردي در  هاپرسی همه : از ح  افراد دارای معلوليت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در اندخابات و دوم

هاي جديد و  لدي حاميت منوده، اسدفاده از فناوريو ايفاي متامي وظايف عمومي در سحوح دو  اندخابات، مديريت مؤثر اداري 

موجودیت رمب و 

512, ویلچر

119, لفت و زینه 

رمپ،ویلچیر و 

115, لفت

233, هیچکدام

سهولت های موجود در مراکز صحی
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های جديد و كميك را در حورت مقدضی مورد كميك را در حورت مقديض تسهيل بخشند و تسهيل در اسدفاده از فناوري
 حاميت قرار دهند؛

كه جهت و در جايي دهندگان را تضمني منوده، در اين ي افراد دارای معلوليت به عنوان رأیاراده : بيان آزادانهسوم
 گردد  ها اعحاگريي به فرد مورد اندخاب آن ياری در رأي  رضوری باشد  با درخواست آنان، اجازه

توانند به طور مؤثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبنای برابر با  طور فعا  محيحی را كه افراد دارای معلوليت می  به  ب(
   «بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومی ترغي  منايند ايند، ارتقاسايرين،  در نارنوب امور عمومی مشاركت من

کمیسیون های یافده   دکر نظارت  1398سا  اندخابات ریاست جمهوری  برکمیسیون مسدقل حقوق برش افغانسدان 
هایی ، با نالشدهی مسدقالنهو دس سی به ح  رأی ریکی یدس سی ف خصوص رساند که اشخاص دارای معلولیت در می 

 اند  مواجه بوده

 اشخاص دارای معلولیت اهر های دیگر فرا چالش 
اند که در سح  مواجهنالش با نیر  دیگر یپرداخدیم، در مواردبه آنها آنچه در باال بر  افرون  ،اشخاص دارای معلولیت

 است   پذیربررسی خانواده و جامعه 

، نردیکان  و آمد با  رفتمحدودیت در ، تحقیر و تبعیض، در امور خانوادگی  آنهابه توجهی بی  :در سح  خانواده  الف
 ابشدن و گاهی هم مواجه  ،رشا داش  از مردا به دلیل معلولیت خانوادگی،مجالس و محافل محدودیت در اش اک در 

  های فیریکی خشونت 

 ها در محیط خانواده چالش
 

 تعداد
پاسخبی  

 
 

519 
 اعتناییتوجهی و بی بی

 
336 

 تحقیر / تبعیض
 

32 
 24  داش  معلولیت شدید

 22  منع از رف  در خانه دوسدان
 21  منع رف  در مجامع عمومی 

 19  رشا از مردا 
 خشونت فیزیکی

 
6 

 797  مجموع
 1جدو  شامره 

  



13 

 مشکالت در اجدامع:  ب

  که تحقیر و تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت در سح  جامعه بیش  است دهدهای نظارتی ما نشان می یافده  
های دلیل معلولیته  مردا باحساس رشا در مقابل     دسوا قرار دار   ههای فیریکی نیر در درجدرجه دوا و خشونت در  توجهی  بی 

 د های بعدی قرار دار شدید و غیره نیر در رده

 ها در اجتامع چالش
 

 تعداد
پاسخبی  

 
 

377 
 تبعیض / تحقیر

 
436 

 اعتناییتوجهی و بی بی
 

80 
 41  خشونت فیریکی 

 13  مردا در مقابل  رشا احساس 
 8  داش  معلولیت شدید

 24  سایر موارد
 797  مجموع

 2جدو  شامره 

 گیرینتیجه
 سب شان های دس سی به حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت در زمینه  راهفرا های نالش ،های نظارتی مایافده طب  

ها آمیر جامعه نیر بر این نالشهای تبعیضرفدار   ندشو هایی مواجه  در مشارکت اجدامعی خود با محدودیتشده است که آنها  
 افراید می 

مساعد  افراد دارای معلولیت در کشور فراگیر و اخدصاحی برای  هایآموز های نه یزمگونه که باید و شاید، آن هم  هنوز
 شکوفاعلت آن،  ود شو کاهش حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در بازار کار و سح  جامعه می  سب که این خود  ست،ده اشن

های مضاعف، و معلولیت  های  هنی اشخاص دارای معلولیتها برای    این نالشاستی آنان  هایمندها و توان اسدعداد  نبودن 
آموز ، بازتوانی و  شان که برشیترین حقوق از ابددایی  کنون تا این گروه از افراد دارای معلولیت،  ؛مرات  بیش  استبه 

مخدلف اشخاص دارای معلولیت،   هایو داش  شغل مناس  نیر برای گروه یسدنددس سی به ح  ححت است، برخوردار ن
 است  بررگ  ی نالش

 ها:یشنهادپ
العمل اسدخداا اشخاص دارای معلولیت  طرز تحبی  قانون حقوق و امدیازات اشخاص دارای معلولیت و -1

  ؛در مورد ح  اشدغا 
  ؛های  هنی ی و بازتوانی برای اشخاص دارای معلولیتدحامی رایجاد مراک -2
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ازات اشخاص دارای معلولیت و رفع تبعیض در مورد امدیاز مادی برای  یامدتصوی  قانون جدید حقوق و  -3
 ؛اشخاص دارای معلولیت

 ؛ های فراگیر و اخدصاحی برای اطفا  دارای معلولیتهای آموز مین زمینه أ ت -4
های عرحه معلولیت، در سحوح مخدلف، از  رسانی از سوی نهادگس   اقدامات دادخواهی و آگاهی  -5
 ؛دولدی  هایگان امعه و ارها تا جخانواده
 ؛ ها در امر ترویج حقوق برشی اشخاص دارای معلولیت، مکات  و دانشگاههارب ها، منن رسانه کرددخیل  -6
مشارکت مؤثر این   با هدفهای اشخاص دارای معلولیت، ها و توامنندیتوجه به رشد و شکوفایی اسدعداد -7

 های آنان گیری توامنندی کاربه افراد در امور گوناگون جامعه و منع تبعیض در  

 

 ذ:  خآ ع و ممناب
 افغانسدان  قانون اساسی  -1
 قانون حقوق و امدیازات اشخاص دارای معلولیت   -2
 2005سا   نشنلرسوی ملی معلولیت دف  هندیکا ان   -3
 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت   -4


