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 :مقدمه
مردان و اطفال دارای  زنان،)اعم از  وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیتبر  گونه مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

افغانستان و جامعه برای بهبود وضعیت حقوق بشری این اشخاص به حکومت  در ضمن داده است.گزارش  و کردهنظارت ( معلولیت

 ده است.کرارائه  ییپیشنهادها

 هایانوعنبا  یهای متعددگزارشبخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا اکنون  

بررسی وضعیت دسترسی اشخاص دارای معلولیت به اماکن »، «در خانواده و جامعه هاآنوضعیت اشخاص دارای معلولیت و مشکالت »

 ده است.منتشر کرهای ساالنه خود را تهیه و گزارشن یچنهم ،«اشخاص دارای معلولیتوضعیت حقوق بشری »، «عامه

ناپذیر آمران و همکاران بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اقدامات خالصانه و زحمات خستگیگزارش حاضر، حاصل 

 .استشان ی دسترسی آنان به حقوق اساسی بشریهاچالشو  این قشر جامعههشت دفتر ساحوی کمیسیون در بررسی وضعیت 

ی مختلف سنی، هاگروهتن از افراد دارای معلولیت، از  1716روش گردآوری معلومات این بررسی، تحقیق میدانی از راه مصاحبه با 

 .استجنسیتی و معلولیتی، از والیات گوناگون افغانستان 

توسط  2005ملی معلولیت که در سال تا کنون نیز، سرشماری و  وجود ندارددر افغانستان  از اشخاص دارای معلولیت یدقیقآمار  تأسف، با

صد از نفوس کشور را در 2.7سرشماری،  اینمطابق  .شودپنداشته میبرای همه معیار  ،انجام شده است 1هندیکپالمللی بینمؤسسه 

 نبودچون شرایط جنگی،  طبیعیگون طبیعی یا غیراعوامل گون این در حالی است که ود ندهتشکیل میاشخاص دارای معلولیت شدید 

افراد دارای معلولیت در  شمارحوادث ترافیکی و... باعث افزایش هایی مانند دیابت، یا پس از والدت، بیماریهای صحی پیش مراقبت

 ده است.شکشور 

، هاگروهبرند که از میان این های گوناگونی به سر میی مختلف معلولیت، مانند فیزیکی، حسی و ذهنی در افغانستان با وضعیتهاگروه

 به معلوالن ذهنی صورت گرفته است. کمترین توجه 

 مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
وضعیت حقوق  بررا در زمینه نظارت خاصی  وظایفافغانستان، قانون اساسی  مو هشتپنجاه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طبق ماده 

کمیسیون  دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،» ،بر بنیاد این ماده دارد.بشری شهروندان 

تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. مینماید. هر شخص میسیس تأمستقل حقوق بشر افغانستان را 

 «.مساعدت نماید هاآنرا به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق  اشخاصموارد نقض حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر 

یک  ،جمله حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیتاز پذیر آسیبکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای حمایت از اقشار این  بنا بر

قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر  مدر مطابقت با ماده بیست و شش اشخاص دارای معلولیتاز حقوق حمایت  را برایکاری بخش 

  .استکرده ایجاد  افغانستان

                                                           
1. handicap international 
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این زمینه را در  رسیدههای دارای معلولیت شکایت اشخاصوضعیت حقوق بشری  بری این بخش تمام کشور بوده و با نظارت حوزه کار

ترین وظایف بخش حمایت از حقوق دهد.  یکی از مهممی رحقوق بشری را مورد رسیدگی و پیگیری قرا ضدریافت و قضایای نق

های تحقیقی از وضعیت دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشری است که این تهیه و نشر گزارش ،دارای معلولیت اشخاص

 د.شوشر میتنم وشده است تهیه  به همین منظورگزارش نیز 

 به تفکیک والیت شوندگانمصاحبه

 
 

 هاشوندهمصاحبهسیت و حالت مدنی جن
دیگر  تن 597 نامزد، تن 40مطلقه،  تن 39 نان متأهل،آ تن 1035اند که بوده تن زن 280و  مرد 1435 این تحقیق شامل شوندگانمصاحبه

 ند.امجرد بوده
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 هاشدهمصاحبهسن 

 

 هاشوندهمصاحبهدرجه سواد 
مانند سطح سواد سایر افراد، متغیر های این بررسی که در جدول ذیل بازتاب یافته، سطح سواد اشخاص دارای معلولیت نیز مطابق یافته

 ند.یستاند که از سواد کافی برخوردار ناست؛ اما بیشترین تعداد را کسانی تشکیل داده

 تعداد سطح آموزش

 949 بیسواد

 339 یهئابتدا

 107 متوسطه

 65 بکلوریا

 62 فوق بکلوریا

 32 لیسانس

  ماستری

 1 دکترا

 62 نامعلوم

 1716 مجموع

 هامعلولیت واملع
 جنگ را دلیل ،شوندگانمصاحبهاز تن  928ای که ؛ به گونهبوده استامل معلولیت افراد ترین عجنگ، عمدهاین بررسی،  هایطبق یافته

 حادثه ترافیکی نیز .دهندمیرا تشکیل تن  657که یافته است اختصاص معلولیت طبیعی  جایگاه بهدومین  .انددهکرخود بیان معلولیت 

 .اندپاسخ، خودداری کردهاز دادن یا اند دانستهرا نمی خود معلولیتیا علت دیگر نیز تن  85 است. ده شآنان تن  46 معلولیتباعث 
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 گانشوندمصاحبهنوع معلولیت 

فیزیکی، بیشترین  نمعلوال نیز گزارش حاضر بررسی وضعیت اشخاص دارای معلولیت، نشان داده است که ،95-1394های گزارش یافته

معلوالن حسی و ذهنی نیز کم نیست و این ممکن است این احتمال را به  شمار. اما ندارا به خود اختصاص داده شوندگانمصاحبه شمار

 ها در جامعه، نقش عمده داشته باشد.، در ازدیاد معلولیتامنیناجنگ و  وجود آورد که

 های آماریتحلیل داده
ها آمده از مصاحبهدستاطالعات بههای حاصل از این بررسی، با تفکیک موضوعات مختلف، بر اساس دادهدر این قسمت، به تحلیل 

 پردازیم:می

 وسایل کمکیاستفاده از 
 ،بینیمجدول میو طوری که در  دداراهمیت بسزایی  نیزها یا دسترسی به آنکمکی برای اشخاص دارای معلولیت ویژه وسایل استفاده از 

های مصنوعی است و ویلچیر در درجه سوم قرار اندام ،در درجه دوم ،کنندمیاشخاص دارای معلولیت از عصا استفاده  تعدادبیشترین 

 .است گرفته

 تعداد ل کمکی مورد استفادهیوسا
 ۸۱۱ کدامهیچ

 5۱2 عصا

 22۹ های مصنوعیاندام

 ۹7 ویلچیر

 46 سایر وسایل

 ۱۳ دستیار

 ۸ فورمواکر

 ۱7۱6 مجموع

 افراد دارای معلولیت ازدواجموانع در راه 
این حق گاهی به دلیل داشتن معلولیت از کسی گرفته ولی  ،شودمییک حق بشری شناخته برای مرد و زن واجد شرایط، ازدواج نیز 

که تن  597که از بینیم می. در این گزارش دشومتارکه یا طالق باعث ممکن است  دچار معلولیت شد،ها زوجیا اگر یکی از ، شودمی

 ناتوانی جنسیو  مین نفقه برای مصارف زندگیأت در توانینا جانب مقابل، فتنپذیرنشان را فقر، نکردن ازدواجدلیل  اند،نکردهازدواج 

 ،(چه زن و چه مرد) جانب غیر معلول ،نخست گامکه در  دهدنشان میهمه این .انددهنداپاسخی در این زمینه  شانتن 364و تعداد  دانندمی

مزید این نیز  ،دارای معلولیت ازدواج کند و اگر یکی از طرفین مشکالت اقتصادی داشته باشدیک شخص با شود میر ضحابا دشواری 

 .استعلت  بر
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 تعداد موانع ازدواج

جانب عدم پذیرش معلولیت توسط 

 مقابل

۹7 

 ۹۹ فقر

 ۱0 ناتوانی جنسی

مین نفقه برای مصارف أتناکامی در 

 زندگی

27 

 ۳64 سایر موارد

 5۹7 مجموع

 هاشدهمصاحبهمعلولیت علل یا عوامل 
 1716از جمله و حاال هم  دنهدمیرا اشخاص دارای معلولیت فزیکی تشکیل  هاشدهمصاحبه شماربیشترین که در جدول باال دیدیم 

اثر  برولیت لمع اند. گفتهشان را طبیعی معلولیتشان دلیل تن 657و دانند میاثر جنک را بر شان معلولیتشان تن 928 ،شوندهمصاحبه

 اند. نداده یپاسخشان معلولیتعلت درباره هم تن  85رسد و میتن  46ترافیکی هم به  و های طبیعیحادثه

اشخاص دارای معلولیت  شمارفزایش ا سببکه جنگ در کشور ما  شودمیدیده  حوضوبه گیرد،میسی که در این زمینه صورت ربا بر

 .استشده 

پولیو یا فلج اطفال از سبب به معلولیت  ،امننا هایوالیت از در بعضی کنون زیرا تا ،جنگ باشد از متأثرتواند میهای طبیعی نیز معلولیت

 .شودمیگزارش  مرتبطی هاناارگطرف 

 تعداد سبب معلولیت
 46 حادثه ترافیکی

 ۹27 اثر جنگ در

 657 طبیعی

 ۳ نامعلوم

 ۸2 سایر موارد

 ۱7۱6 مجموع

 

 کار حق هر افغان است. 

 (هشتم قانون اساسیو هل چ)ماده 

بق احکام ها مطاصورت تقاضای خود آنحکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در  -

 گیرد.ها و ادارات دولتی در نظر میدر وزارت قانون،

 )ماده بیست و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت(
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 حق اشتغال
از احترام در اجتماع در خانواده و تواند میمد ازیرا هر انسان با کسب در ؛دارداهمیت بسزایی شغل و داشتن وظیفه برای هر شخص 

در مقایسه با باز هم  ،(سال 18زیر )صرف نظر از اطفال که این گزارش، شاغل نیستند  شوندگانمصاحبه شماربیشترین شود. برخوردار 

 دهد.باالیی از بیکاری را نشان می میزان نسبتاًیعنی  تن؛ 1274رقم شوندگان، تعداد کل مصاحبه

 تعداد ید؟اآیا شاغل
 1247 نخیر

 434 بلی

 8 جواببی

 ۱7۱6 مجموع

  

 اشخاص دارای معلولیت های کار و فعالیتمحل

ی هانادر ارگهم  دیگر تن 22و ی دولتی هاناارگ نیز در تن 73 ،شغل آزاد دارند تن 318شاغل،  شوندهمصاحبه تن 434از مجموع 

 ،که اشخاص دارای معلولیت شودمیوضوح دیده بهدر اینجا  اند.ندادهشان معلومات شغلشان نیز در مورد تن 21و  اندشاغلدولتی غیر

مصروف انجام  المللیبین یاملی  یهانهادکمتری نیز در  شماردولتی و مصروف وظایف  ،دوموهله و در پردازند میبیشتر به شغل آزاد 

 . اندوظیفه

حقوق المللی بیندر مطابقت با ماده سوم کنوانسیون « .حق هر افغان است ،کار»آمده است که افغانستان در ماده چهل و هشتم قانون اساسی 

 ،آنان اجتماعیزمینه مشارکت  و برای مشارکت اشخاص دارای معلولیت یک مطالعه کارشناسانه انجام شودباید ، معلولیتاشخاص دارای 

 شود. فراهم اصول کنوانسیوندر روشنی 

 تعداد شغل نوع
 73 ی دولتیهاناارگ

 22 دولتیی غیرهاناارگ

 318 شغل آزاد

 21 سایر موارد

 4۳4 مجموع

به عنوان معلولیت را ، تن 420 میان،که از این  اندبیان کردهبه شغل مناسب نداشتن رسی دستگوناگونی را برای یل دالآنان  در ضمن 

به کار  گیعالقبیهم تن  30خره باألتبعیض در استخدام و  دیگر نیز  تن 177سوادی، دیگر، بی تن 190اند، دهکرذکر دلیل ترین اصلی

شرایط کار  دارای قانونبر اساس آنان  شودسبب مینظر به مصروفیت تحصیلی یا زیر سن قانونی بودن، که هم تن  457 .اندکردهعنوان را 

 اند.ندادهشناخته نشوند، پاسخی 
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 تعداد به شغل نداشتن دسترسیعوامل 
 177 تبعیض در استخدام

 420 داشتن معلولیت

 30 به کار نبودن مندهعالق

 190 نبود سواد کافی

 457 سایر موارد

 ۱274 مجموع

 

 تبعیض و معلولیت

که در ماده است در حالی و این اند بودهیط کار با تبعیض مواجه اند که در محدهکراظهار  تن 94 ،شاغل شوندهمصاحبه 434از مجموع 

 .سوم کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت )عدم تبعیض( به عنوان یک اصل آمده است

 تعداد محیط کار با تبعیض مواجهید؟آیا در 
 340 نخیر

 94 بلی

 434 مجموع

 

 امتیاز مادی برای اشخاص دارای معلولیت
با  ،اندشدهدچار معلولیت  گاثر جن براز اشخاص دارای معلولیت که  شمارآن اشخاص دارای معلولیت، امتیازات مطابق قانون حقوق و 

 هاشوندهمصاحبهاز تن  921این بررسی،  هایطبق یافته. ندکنمیدریافت  افغانی 5000تا  2500ه از ماهان ،شانمعلولیتداشت درجه نظردر

 اند.، از چنین امتیازاتی محرومشوندگانمصاحبهو سایر  ندااند که از این امتیاز برخوردارکرده برازا

 تعداد                 دسترسی دارید؟شده برای اشخاص دارای معلولیت آیا به امتیاز مالی تعیین
 921 بلی

 775 نخیر

 20 جواببی

 ۱7۱6 مجموع
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 حق آموزش
شهروندان بشری  وقترین حقاساسیبخشی از  ،آموزش، استالمللی که افغانستان به آنها متعهد و ملحق اسناد بین و مطابق اسناد ملی کشور

کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت،  24ماده نیز  ،قانون اساسی افغانستان 43و  22مواد که این واقعیت، در  استشده شناخته 

دهد نشان می ،آموزشبه حق  معلولیتخصوص چگونگی دسترسی اشخاص دارای های این مصاحبه دراست. یافته بازتاب یافتهوضوح به

 کنید(.مراجعه پایین به نمودار موضوع برای روشن شدن )شان دسترسی ندارند، کم نیست به این حق بشریکه  یاشخاص شمارکه 

  :)آموزش( کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت 24 هماد
بدون تبعيض و بر مبناي  شناسند. با هدف تحقق اين حق،رسميت میه اشخاص داراي معلوليت ب هاي عضو، حق آموزش را برايدولت .1

 :نمايند، با هدفتضمين می العمرصورت آموزش مادامه هاي عضو  نظام آموزشی فراگيري را در تمامی سطوح و ب، دولتفرصت برابر

 .تنوع انسانیهاي بنيادين و ارزشی و تحكيم احترام به حقوق بشر، آزاديانسانی و حس منزلت و خود يهاكامل توانايی توسعه الف(

 .شانهايهاي جسمی و ذهنی اشخاص داراي معلوليت در جهت نهايت توانمنديم با توانايیأشخصيت، استعداد و خالقيت تو توسعه ب(

 آزاد. ثر آنان در جامعهؤتوانمند ساختن اشخاص داراي معلوليت جهت مشاركت م پ(

 نمايند كه:هاي عضو تضمين میدر تحقق اين حق، دولت .2

گردند، به همين منوال كودكان داراي معلوليت از نمی ااشخاص داراي معلوليت از نظام آموزش همگانی بر مبناي معلوليت مستثن الف(

 د.گردننمی ايا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثنآموزش اجباري رايگان ابتدايی 

و فراگير  بر مبناي برابر با سايرين در جوامعی كه در  كيفيترايگان، با متوسطه توانند به آموزش ابتدايی واشخاص داراي معلوليت می ب(

 .نمايند، دسترسی داشته باشندآن زندگی می

 .گرددانطباق منطقی در مورد نياز هاي فردي ارائه می پ(

 .نمايندها دريافت میثر آنؤمنظور تسهيل در آموزش مه نظام آموزش همگانی را ب در حوزه اشخاص داراي معلوليت حمايت الزم ت(

اجتماعی و اقتصادي متناسب با اهداف حضور كامل را سبب  گردد كه حداكثر توسعههايی ارائه میثر در محيطؤتدابير حمايتی فردي م ث(

 .گردد

تسهيل در مشاركت كامل  به منظوراجتماعی و زندگی  هاي توسعهسازند كه مهارتهاي عضو، اشخاص داراي معلوليت را قادر میدولت .3

 نمايند، از جمله:هاي عضو تدابير مناسبی را اتخاذ میفرا گيرند. بدين منظور دولت عنوان اعضاي جامعهه ها در امر آموزش را بو برابر آن

هاي ترددي و هاي ارتباطاتی و مهارتها و قالبروش قويتی و جايگزين،هاي تهاي جايگزين، شيوهتسهيل آموزش خط بريل و خط الف(

 .يابی، و تسهيل حمايت و راهنمايی همسانجهت

 .ناشنوايان تسهيل در يادگيري زبان اشاره و ارتقاء هويت زبانی جامعه ب(

هاي ارتباطاتی ها و روشها، شيوهترين زبانبه مناسب ،نديو ناشنوا ويژه كودكانی كه نابيناهاطمينان حاصل گردد كه آموزش اشخاص ب پ(

 گردد.دهد، ارائه میاجتماعی و آكادميك را به باالترين ميزان افزايش می هايی كه توسعهبراي اشخاص و در محيط

ن داراي معلوليت كه از امعلم جملهن، از اهاي عضو تدابير مناسبی را در استخدام معلممنظور ياري در تضمين تحقق اين حق، دولته ب .4

ی و كاركنانی كه در تمامی سطوح آموزشی كار ينمايند و اشخاص حرفهيا خط بريل برخوردارند،  اتخاذ میی يشايستگی در زبان اشاره

هاي ها و قالبو روشهاي جايگزين و تقويتی هايی بايستی آگاهی از معلوليت و استفاده از شيوهكنند را آموزش دهند. چنين آموزشمی

 حمايت از اشخاص داراي معلوليت را در بر گيرد. برايهاي آموزشی و مواد مورد نياز ، تكنيكارتباطاتی

آموزش  ي،اهاي فنی و حرفه، آموزشهاي تحصيالت عالیند از آموزشهاي عضو بايستی از اين كه اشخاص داراي معلوليت قادردولت .5

اطمينان حاصل نمايند. بدين منظور،  يابند،دسترسی می العمر بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرينهاي مادامبزرگساالن و آموزش ويژه

 ند.كنانطباق منطقی  براي اشخاص داراي معلوليت را تضمين می هئ، اراهاي عضودولت
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تن  1383تعداد ولی  ،نندخوامیشان در مقاطع مختلف درس تن 327 تعداد شونده،مصاحبه تن 1716که از  شودمینمودار زیر دیده در 

 اند.نداده یجوابشان هم تن 6 و شامل تعلیم و تحصیل نیستند هاآن

 
 

 تعداد مراکز آموزشینوع 

 66 ایحرفهآموزش 

 50 دانشگاه

 ۱4 مدرسه دینی

 ۱4۱ مکتب خاص شنوایی/بینایی

 ۱0 مکتب خصوصی

 ۱02 مکتب دولتی

 4 سایر موارد
 ۳27 مجموع

 هاآنترین ممه ومتفاوت است  هاپاسخرسد که میبه مالحظه  نیز در این نظارت شوندهمصاحبهاشخاص  نخواندندرس یابی علت بارهدر

مثل آموزشی سایل نبود و ،معلولیتداشتن به دلیل  فتنپذیرن، مراکز آموزشی، دور بودن درسبه  عالقگیبیداشتن مشکالت اقتصادی، 

 بیشتر ،هاشدهمصاحبهداشت سن نظردراند که با کردهعوامل دیگری را ذکر  زیادیشمار و بوده مترجم زبان اشاره و غیره  خط بریل،

 ،شده در باالیادبه دالیل است ممکن  سن آموزشدر  هاآنو  ،اندمکاتبدر تعلیم و آموزش رسمی باالتر از سن  شدهمصاحبهاشخاص 

 شان مستفید شوند.بشریند از این حق باش نتوانسته

نخیر بلی بی جواب

تعداد 1383 327 6

1383. نخیر

327. بلی
6. بی جواب
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شمار کسانی که درس می خوانند
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ای وجود دارد که های ویژهاز حق تعلیم، نظر به نوع معلولیت آنان، نیازبهبود کیفیت برخورداری این اقشار  برای ناگفته نباید گذاشت که

اشخاص  شمارها همراه با بعضی از این سهولت ناسبی الزم است که در جدول ذیلیا امکانات مها رفع آنها، تجهیزات، سهولت به منظور

 د:شواین بررسی، مالحظه میبرخوردار از آنها در جامعه آماری 

 هااشخاص برخوردار از سهولت شمار های ذیلدسترسی به سهولت
 ۱7۹ جای کافی

 2 رمپ

 ۱0۸ تجهیزات ویژه معلوالن بینایی

 ۳۸ کنندههای گویاافزارمجهز به نرمکامپیوتر 

 ۳27 مجموع

 

 

دور بودن مکتب
نپذیرفتن به علت 

معلولیت
بی عالقگی مشکالت اقتصادی

نبود وسایل مخصوص 

معلولیت
و غیره

تعداد 39 12 284 386 36 623
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علت درس نخواندن

 «نماید.مین میأبرای همه اتباع مطابق به احکام قانون تدولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را »

  1، بند ماده پنجاه و دوم قانون اساسی

تداوی و بازتوانی جسمی، ذهنی و  ،، به منظور دسترسی اشخاص دارای معلول به هر نوع خدمات صحیوزارت صحت عامه»

 «.نمایدروانی، تدابیر الزم را اتخاذ می

 1بند  ،ن حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیتماده بیست و یکم قانو
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 حق صحتدسترسی به 
طبق  .استاشخاص دارای معلولیت  یهانیازمندی و وقحقترین ماز مهنیز  طبی/صحیخدمات دسترسی به ی از حق صحت و رخوردابر

اند: نخست، دور بودن مراکز صحی دهکرراه این دسترسی، مطرح عنوان چالش فرا، دو موضوع را به شوندگانمصاحبهبررسی،  هاییافته

ها و وسایط حمل و نقل؛ دوم، در دسترس نبودن محیط داخلی مراکز خدمات داشت وضعیت نامناسب جادهنظراز محل زیست، با در

 صحی.

 هامند از سهولتاشخاص بهره شمار های موجود در مراکز صحیسهولت
 ۹5۹ ولچیر رمپ و

 4۹ زینه مایلو  لفت

 57۱ کدامهیچ

 ۱۳7 جواببی

 ۱7۱6 مجموع

 

 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت: 29 هماد

 مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

، بر مبناي برابر با سايرين نانمندي آهايی را جهت بهرهحقوق سياسی و فرصت داراي معلوليت، اشخاصهاي عضو براي  دولت

 گردند كه: متعهد می نموده،تضمين 

ثر و كامل در زندگی سممياسممی و عمومی بر مبناي برابر با ؤطور مه توانند بداراي معلوليت می اشممخاصتضمممين نمايند،  الف(

ي دادن أداراي معلوليت جهت ر اشخاصاند از جمله حق و فرصت يا از طريق نمايندگانی كه آزادانه برگزيده سايرين، مستقيماً

 ، از جمله توسط:، مشاركت نمايندو برگزيده شدن

 .باشندگيري میسهولت قابل فهم و بهرهه گيري مناسب، قابل دسترس و بيأ: تضمين نمايند كه روند تسهيالت و منابع راول

نامزدي هاي عمومی، طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندومه ي دادن بأداراي معلوليت جهت ر اشخاص: از حق مدو

هاي جديد و و ايفاي تمامی وظايف عمومی در سطوح دولتی حمايت نموده، استفاده از فناوري در انتخابات، مديريت مؤثر اداري

شند و سهيل بخ ضی ت صورت مقت ستفاده از فناوري كمكی را در  سهيل در ا ضی مورد را هاي جديد و كمكی ت صورت مقت در 

 .حمايت قرار دهند

شخاص اراده : بيان آزادانهسوم ضمين نميأعنوان ره داراي معلوليت ب ا ضروري در اين جهت و در جايی وده،دهندگان را ت كه 

 .گردد ها اعطامورد انتخاب آنگيري به فرد يأياري در ر اجازه ،باشد  با درخواست آنان

يت می اشمممخاصطور فعال محيطی را كه  هب ب( بداراي معلول ند  با ؤطور مه توان ثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبناي برابر 

 بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومی ترغيب نمايند، از جمله:  در چارچوب امور عمومی مشاركت نمايند، ارتقا سايرين،

شاركت در مجمع :اول سازمانم شورها و  سی و عمومی ك سيا احزاب  ها و اداره، و در فعاليتهاي غير دولتی مرتبط با حيات 

 .سياسی

سازمانشكل :دوم شخاص هاي ويژهدهی و عضويت  شخاصجهت معرفی  ،داراي معلوليت ا سطوح محلی،  ا داراي معلوليت در 

 المللی.ي، ملی و بينامنطقه
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 حقوق سیاسی
، تمامی شهروندان، اعم از استکه افغانستان نیز به آنها متعهد و ملحق  های جهانیقوانین ملی و کنوانسیونطابق قانون اساسی کشور و م

 ؛ده استشدر این اسناد حقوقی، تعیین  های آنارچوبهند که حدود و چیکسان برخورداراشخاص دارای معلولیت، از حقوق سیاسی 

و  دور از تبعیضداشت لیاقت و بهنظرچون: انتخاب کردن و انتخاب شدن، رسیدن به مناصب گوناگون سیاسی و اداری، با درحقوقی 

 غیره.

 رأیحق  ازاستفاده  هایچالش

یی در هاچالشهای این بررسی، نشانگر وجود هایی الزم است، یافتهبه حق رأی، سهولتدسترسی بهینه این اقشار  منظوربه که نظر به این

 :زمینه استاین 

 تعداد                                                دهیپذیری مراکز رأیاز دسترس رضایت
 ۹67 نخیر

 254 بلی

 ۱22۱ مجموع

دهد که افراد زیادی از میان این اقشار، تمایل ها نشان میانتخاب شدن در مناصب انتخابی، مانند شوراها، پارلمان و غیره، یافتهخصوص در

 ةجامعدر و  در بین خود) های این اقشارخصوص توانمندیبه نامزدی در این مناصب ندارند که ممکن است بیانگر نبود ذهنیت مثبت در

 باشد. (شانمحل زیست

 تعداد ؟ایدنامزد کرده ییشوراهیچ آیا تاکنون خود را در 
 45 بلی

 ۱4۸5 نخیر

 ۱۸6 جواببی

 ۱7۱6 مجموع

 اشخاص دارای معلولیتراه فرای دیگر هاچالش رخی ازب
یی در هاچالشهای این بررسی، اشخاص دارای معلولیت در خانه و خانواده، با مطابق یافته :و خانواده خانهمشکالت در  .الف

اند از: تحقیر و توهین، تبعیض، به انزوا رفتن، ایجاد احساس گناه از اند که بعضی از آنها عبارتشان با سایر اعضای خانواده مواجهروابط

 بابت معلولیت و غیره.
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، از تحقیر، تبعیض و نیز نادیده گرفته شدن توسط سایر شوندگانمصاحبهبیشتر این بررسی،  هاییافتهطبق  :مشکالت در اجتماع. ب

المللی است که ضامن اعاده کرامت انسانی تمامی اجتماع، های بینند که این در تضاد با قوانین ملی و کنوانسیوناافراد اجتماع، ناخرسند

 .استپذیر جامعه به خصوص اقشار آسیب

 

 گیرینتیجه
خصوص در بههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، های این بررسی، افراد دارای معلولیت در افغانستان، در عرصهبا توجه به یافته

 اند.یی مواجههاچالشهای جهانی تضمین شده است، با ها و میثاقکنوانسیون در قوانین ملی ویابی به حقوق گوناگون خویش، که دست

0

500

بی توجهی و 

بی اعتنایی

یضتبع/تحقیر خشونت 

فزیکی

شرم از مردم 

(شرم ساری)

فامیلم 

همکاری 

نمی کند که 

متحصیل کن

معلولیت 

شدید

منع از مجامع 

عمومی

منع شدن از 

رفتن به خانه 

دوستان

و غیره

383 33 7 26 1 18 5 33 185

مشکالت در خانه 

بی توجهی و 

بی اعتنایی
ضتبعی/تحقیر یخشونت فزیک

ی خشونت فزیک

در بیرون

شرم از مردم 

(شرم ساری)
معلولیت شدید

منع شدن از 

مجامع عمومی

منع شدن از 

رفتن به خانه 

دوستان

بی جواب

تعداد 112 455 5 10 42 25 10 6 26

112
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4…

25 10 6
26

Axis Title

مشکالت در جامعه
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خصوص حق آموزش، خصوص زندگی خانوادگی، از تحقیر و تبعیض گرفته تا محرومیت از روابط اجتماعی برابر، شکایت دارند. دردر

های برابر آموزشی با سایر ی متناسب با نوع معلولیت این اشخاص، از فرصتآموزشبا توجه به نبود یا کمبود تسهیالت و تجهیزات کمک

 افراد، به حد کافی برخوردار نیستند.

ی و مهارتی در میان خود اهای حرفهنیز نبود ظرفیتهای این اقشار، باور کافی به توانمندینبود خصوص اشتغال، تبعیض در استخدام، در 

 هب دارای معلولیت، دسترسی آنان را به این حق اجتماعیقانون حقوق و امتیازات اشخاص  نشدن تطبیقبر  افزونافراد دارای معلولیت، 

 است. کشیدهچالش 

داشت وضعیت نامناسب نظرچون دور بودن از مراکز صحی با درهای صحی و طبی، مواردی خصوص صحت و دسترسی به محیطدر

 ارزیابی شده است. زمینهاین ی این افراد در هاچالشترین عمدهپذیر نبودن محیط داخلی مراکز صحی، از نیز دسترسحمل و نقل، 

 ،دهی، ناباوری خود اشخاص دارای معلولیتناپذیری مراکز و مواد رأیچون دسترسیی هاچالشخصوص حقوق سیاسی این افراد، در

 ده است.شکننده مشارکت سیاسی این اقشار، ارزیابی عوامل محدود مثابهبه ، آنهاهای به توانمندی نیز جامعه

 هاسفارش
و دسترسی آنان به حقوق گوناگون در افغانستان جانبه از وضعیت اشخاص دارای معلولیت که گزارش حاضر، به تحلیلی چندبا توجه به این

شان رسیراه این اشخاص را در دستفرا یی گوناگونهاچالشالمللی پرداخته و شان در پرتو قوانین ملی و اسناد حقوقی بینفردی و اجتماعی

های شان، پیشنهادیابی هرچه بهتر آنان به حقوق بشریوی دستبهبود وضعیت و حرکت به س به منظورده است، کربه این حقوق ارزیابی 

 د:شوذیل ارائه می

 د.شودولت، به خصوص، وزارت دولت در امور معلولین و ورثه شهدا، در عرضه خدمات به این اقشار، پیشگام . 1

شده های پذیرفتههای خصوصی و عمومی، معیارسازی اماکن و ساختمانخصوص مناسبسازی و اراضی، دروزارت شهر. 2

و  بخش ساختمانی اجرا درها را در نظر گرفته، این معیار علولیتسازی این اماکن برای اشخاص دارای مالمللی را برای مناسببین

 .کند تطبیق

رسانی به قصد اصالح ذهنیت اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، از تمامی خصوص آگاهیوزارت اطالعات و فرهنگ، در. 3

 دهد. سفارش های خصوصیرسانه هنیز ب ،دکناستفاده  برقی و چاپیدیداری، ، شنیداریهای مانند رسانه خودامکانات 

مانند: معارف، اطالعات و فرهنگ، تحصیالت عالی، ریاست عمومی رادیو و تلویزیون  فرهنگی بخشهای ها و ارگاناز وزارت. 4

ه مواد چاپی، از طریق برای اشخاص محروم از دسترسی ب پذیری مواد تعلیمی و معلوماتیدسترس که براید شوملی و...، تقاضا می

مللی، از جمله میثاق لاینبهای مانند: بریل، صوتی، الکترونیک و زبان اشاره، در پرتو قوانین ملی و کنوانسیون ینیهای جایگزفرمت

 ند.کنمراکش، اقدام 

درصد از  3شود که میزان تقاضا میخصوصی،  ودولتی های کاری، های اداری، تجاری، خدماتی و سایر واحداز تمامی واحد. 5

 .به اشخاص دارای معلولیت اختصاص دهندساالری، داشت اصل شایستهنظربا دررا، استخدام های فرصت
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