
 رمشاركت سياسي افراد داراي معلوليت در سياست كشو

تمامي اقشار جامعه بايد حقوق افراد معلول را به رسميت شناخته و مورد احترام 
  .دقرار دهن

ر اثر چندين دهه جنگ در كشور نزديك به دوميليون تن به عارضه معلوليت مبتال د
 جالل  بلخ،  كابل،  هاي واليت  در آنان تن  هزار ١٢ شده اند كه از اين جمله نزديك به

  .دبرن مي سر به قندهار  و آباد

دهند خواستار حقوق مساوي با ساير معلوالن كه شمار قابل توجهي را تشكيل مي
  .دامعه در زمينه مشاركت در پروسه هاي سياسي و تصميم گيري هاي ملي انافراد ج

پرست؛ يك تن از نابينايان واليت كابل در مصاحبه كه با محترم سيد محمد يزدان
آمر مطبوعات وزارت دولت در امور شهداء و معلولين داشت،  'عيارلمر'الرحمنسيف

ه طبق آن هر شهروند حق انتخاب ك  افغانستان  اساسي  قانون ٣٣ ضمن اشاره به ماده
كردن و انتخاب شدن دارد، تاكيد كرد كه اشخاص معلول به هيچ وجه نبايد از حقوق 

  .دشان درث انتخابات و ساير مسائل محروم شون

وي همچنين طرح ارائه شده از سوي كميسيون انتخابات مبني بر كمك گرفتن 
د نظر خود در انتخابات را نادرست نابينايان از فرد ديگر براي گزينش كانديداي مور 

خوانده تاكيد كرد كه اوراق راي دهي بايد به صورت خط بريل(خط ويژه نابينايان) 
  .دآماده شو

درصد مردم را افراد داراي معلوليت تشكيل مي دهند و  2.7در افغانستان حدود 
ه خدمات محدودي براي دسترسي آن ها به مراكز راي دهي وجود دارد. بررسي تاز 

اي كه توسط كميسيون مستقل حقوق بشر انجام شده است، نشان مي دهد كه نيمي 
از افراد معلول نتوانسته اند در انتخابات شركت كنند؛ اما از سوي ديگري محترم 

گويد كه در انتخابات رياست ذبيح سادات سخنگوي كميسيون مستقل انتخابات مي
قشر فراهم شده و اشتراك  اين به بيشتري هاي سهولت امسال ١٣٩٨ جمهوري

  .دش گسترده آنان در سراسر كشور نشانگر توانايي و سهولت براي ايشان مي



دولت هاي عضو متعهد خواهند شد كه تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي 
توانند بطور موثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين، 

ندگاني كه آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد مستقيماً يا از طريق نماي
  .دداراي معلوليت جهت رأي دادن و انتخاب شدن، مشاركت نماين

شود و حتي معلوالن ذهني از حقوق هيچ محدوديتي را براي معلوالن فرض نمي
سياسي كامل برخوردارند و مي توانند در انتخابات رأي بدهند و يا انتخاب شوند. 

كه هدف اوليه ي كنوانسيون حقوق بشر ترويج، حمايت و تضمين برخورداري  زيرا
كامل و برابر از تمامي حقوق بشر براي تمام افراد داراي معلوليت بوده است و هيچ 
استثنايي را باقي نگذاشته است. هر چند در حال حاضر معلوالن ذهني در اغلب 

نظر ديوان اروپايي حقوق بشر كشورها از حقوق كامل برخوردار نيستند ولي طبق 
ها و حق بر انتخابات محروم كردن آنان از مشاركت سياسي نقض اصل تساوي انسان

  .تآزادانه اس

 


