
اإمكانية الو�سول بالت�ساوي

كيف ت�رشك الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

يف النتخابات والعمليات ال�سيا�سية

اإمكانية الو�سول بالت�ساوي

كيف ت�رشك الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

يف النتخابات والعمليات ال�سيا�سية



�سدر هذا الدليل بغر�ض عر�سه على ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية للمراجعة. وعمل على اإعداده كاًل من امل�ؤ�س�سة 

املذك�رة يف هذه  امل�ؤلفني  نظر  تعك�ض وجهات  ل  ال�طني.  الدميقراطي  واملعهد  )اأيف�ض(  النتخابية  للنظم  الدولية 

املطب�عة بال�رضورة وجهة نظر ال�كالة الأمريكية اأو حك�مة ال�ليات املتحدة.



اإمكانية الو�سول بالت�ساوي

كيف ت�رشك الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف النتخابات والعمليات ال�سيا�سية 

2014 مبعرفة املوؤ�س�سة الدولية للنظم النتخابية. كل احلقوق حمفوظة. 



ت�رصيح باالإذن: ال يجوز اإعادة ن�سخ هذا العمل باأي �سكل اأو طريقة �سواء اإليكرتونية اأو ميكانيكية من بينها الن�سخ الفوتوغرايف، اأو الت�سجيل، 

اأو با�ستخدام نظام لتخزين وا�سرتجاع املعلومات من دون اإذن كتابي من املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية. 

ينبغي اأن تت�سمن طلبات االإذن املعلومات التالية: 

و�سف للمادة املطلوب االإذن بن�سخها. 

الغر�ض الذي �سيتم ا�ستخدام املادة املن�سوخة فيها وطريقه ا�ستخدامها. 

ا�سمك، ومن�سبك، و�رصكتك اأو منظمتك، ورقم تليفونك، ورقم الفاك�ض، وعنوان الربيد االإليكرتوين، والعنوان الربيدي.

يرجى اإر�سال جميع طلبات االإذون على: 

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية 

International Foundation for Electoral Systems 
K Street, NW, Fifth Floor 1850 

Washington, D.C. 20006 
 editor@ifes.org :الربيد االإليكرتوين

رقم الفاك�ض: 202.350.6701

�سورة الغالف: ت�سنت دورجي، بوتان.

ال�سور يف �سفحة 24، و29، و59 )اأعلى واأ�سفل( ملكية املعهد الدميقراطي الوطني. 

كل ال�سور االأخرى ملكية املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية.

اجلزئية �سهلة القراءة  اأعدتها منظمة داون �سيندروم، اأيرلندا، جراين دو بور.



هذه املطبوعة مهداة اإىل يو�سديانا، �سفرية جمتمع االإعاقة، فقد كانت جهودها الكبرية التي بذلتها التي اإلهاًما لنظرائها على نحو متوا�سل 

يف جنوب �رصق اآ�سيا واأبعد منها. 





عن املوؤ�س�سة الدولية للنظم النتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

املوؤ�س�سة الدولية للنظم النتخابية

تدعم املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية حقوق املواطنني يف امل�ساركة يف انتخابات حرة ونزيهة، فخربتنا امل�ستقلة تقوي النظم االنتخابية 

وتبني القدرة املحلية لتقدمي حلول م�ستدامة.

وباعتبارنا قائًدا عاملًيا يف جمال تعزيز الدميقراطية، ندعم احلكم الر�سيد واحلقوق الدميقراطية من خالل: 

توفري امل�ساعدة الفنية مل�سوؤويل االنتخابات. 

متكني ناق�سي التمثيل من امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية. 

اإجراء اأبحاث ميدانية لتح�سني الدورة االنتخابية.

حتظى املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية بخربات وا�سعة وعاملية يف جمال قيادة املبادرات التي تعزز منح احلقوق االنتخابية وال�سيا�سية 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وتتعاون املوؤ�س�سة مع منظمات متنوعة معنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، باالإ�سافة اإىل منظمات املجتمع املدين 

واحلكومة، ويت�سمن ذلك توجيه اخلربات اإىل اأدوات عاملية مثل ElectionAccess.org، اأول مورد عاملي على االإنرتنت حول امل�ساركة 

ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. وعرفاًنا بهذه اجلهود، فازت املوؤ�س�سة بجائزة Interaction Disability Inclusion  لعام 2011.

عملت املوؤ�س�سة منذ عام1987 يف ما يزيد على 135 بلًدا، من دميقراطيات نامية اإىل دميقراطيات را�سدة. للمزيد من املعلومات، يرجى 

.ElectionAccess.orgو www.IFES.org زيارة

املعهد الدميقراطي الوطني 

املعهد الدميقراطي الوطني منظمة غري ربحية، غري حزبية، وغري حكومية تتجاوب مع تطلعات ال�سعوب حول العامل لتعي�ض يف جمتمعات 

دميقراطية تعرتف بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية وتعززها.

من  الدميقراطية  واملمار�سات  املوؤ�س�سات  وتقوية  دعم  على  املحليون  و�رصكاوؤه  املعهد  عمل  يف 1983،  الدميقراطي  املعهد  تاأ�سي�ض  منذ 

خالل تقوية االأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات املدنية والربملانات، و�سمان االنتخابات، وتعزيز م�ساركة املواطنني، واالنفتاح وامل�ساءلة يف 

احلكومة. وبف�سل توافر موظفني وممار�سني �سيا�سيني متطوعني من اأكرث من 100 بلد، يجمع املعهد االأفراد واجلماعات لتبادل االأفكار، 

واملعرفة، والتجارب، واخلربات، حيث يتعرف ال�رصكاء على نحو متعمق على اأف�سل املمار�سات يف التنمية الدميقراطية الدولية التي ميكن 

تكييفها لتتنا�سب مع احتياجات بلدانهم، فاملنهج متعدد اجلن�سيات الذي يتبناه املعهد يقوي من الر�سالة التي تفيد بعدم وجود منوذج 

دميقراطي واحد وال مبادئ اأ�سا�سية معينة ت�سرتك فيها كل الدميقراطيات.

ويدعم عمل املعهد املبادئ املذكورة يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، كما يعزز اإن�ساء قنوات ات�سال ذات طابع موؤ�س�سي بني املواطنني، 

واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية، وامل�سوؤولني املنتخبني، ويقوي من قدرتهم على حت�سني جودة حياة كل املواطنني. للمزيد من املعلومات عن املعهد، 

.www.ndi.org يرجى زيارة
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�سكر وتقدير 

اأزيلتون وكنت فوج من املعهد  اأتكين�سون من املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واآرون  اإمكانية الو�سول بالت�ساوي فريجينيا  كتب دليل 

الدميقراطي الوطني. 

ويود كاًل من اأيف�ض واملعهد الدميقراطي التعبري عن عميق عرفانهما للمنظمات واالأ�سخا�ض الكثريون الذين �ساركوا بخربتهم ووقتهم يف 

الزمالء واملنظمات  التي قدمها املراجعون  الراجعة امل�ستنرية  التغذية  ا�ستفادة عظيمة من  النهائي  ا�ستفاد املنتج  الدليل. فقد  و�سع هذا 

الزميلة: 

 

باتريك كالرك – املدير التنفيذي، منظمة متالزمة داون باأيرلندا.

كري�ستينا فران�سي�سكو – موؤ�س�ض دائرة الن�ساء ذوات االإعاقة، جمهورية الدومينيكان. 

�سوزان هندر�سون – املدير التنفيذي، �سندوق الدفاع عن حقوق وتعليم االإعاقة.

اأنا لو�سون – اأ�ستاذ م�سارك، حقوق وقانون االإعاقة، جامعة ليدز.

فاراي موكوتا – املدير التنفيذي، اجلمعية الوطنية جلمعيات رعاية املعاقني، زميبابوي.

األيك�سندريا بانيهال- الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية\ جمهورية الدومينيكان، رئي�ض البعثة.

ه�سام ر�سيدي – م�ست�سار، اجلمعية املغربية لتعزيز حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

�سوزان �سيجال، ع�سو موؤ�س�ض واملدير التنفيذي ملوبيليتي انرتنا�سيونال الواليات املتحدة االأمريكية. 

�ستيفان ترومال – املدير التنفيذي، االحتاد الدويل لالإعاقة. 

يو�سيندا، م�ست�سار حقوق االإعاقة، جمعية االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باإندوني�سيا. 

مركز توجيه املجتمع، �رصبيا.

منتدى ال�سباب ذوي االإعاقة، �رصبيا. 

اأيف�ض واملعهد الدميقراطي التعبري عن �سكرهما احلار للزمالء الذين قدموا الدعم الفني بناء على جتاربهم يف العمل مع  كما يود كاًل من 

اإيني�ض، وكايل لومارجي، وماك�سيمو زالفادير من املوؤ�س�سة الدولية  اإدارة االنتخابات وجمعيات املجتمع املدين من بينهم: ديفيد  هيئات 

�سني  اإيريكا  دقة  بف�سل  اأف�سل  منتًجا  الدليل  هذا  اأ�سبح  وقد  الدميقراطي.  املعهد  من  كيلي  وتوما�ض  مريلو،  وبات  اأبراموفيت�ض،  وجيلينا 

وموهبة ت�سميم اجلرافيك التي تتمتع بها كل من بيال ديزاي وجاين ميلر من اأيف�ض. 

واأخرًيا، مل يكن من املمكن و�سع دليل اإمكانية الو�سول بالت�ساوي من دون دعم قوي من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، ونتوجه ب�سكر 

خا�ض لروب هورفاث ويل ماك�سون.
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Americans with Disabilities ActADAقانون االأمريكيني ذوي االإعاقة

�سبكة االنتخابات العامة الإمكانية و�سول ذوي 

االإعاقة يف جنوب �رصق اآ�سيا

 General Election Network for Disability
Access in Southeast Asia

AGENDA

Association of Southeast Asian NationsASEANاإحتاد دول جنوب �رصق اآ�سيا 

Convention on the Rights of Persons with اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 
Disabilities

CRPD

Civil society organizationCSOمنظمة جمتمع مدين
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تعريف امل�سطلحات الأ�سا�سية

من  للمزيد  مثااًل  ويقدم  ال�سياق  هذا  امل�ستخدمة يف  الكلمة   1 ال�سكل  ويعرف  الدليل،  هذا  اأدناه يف  املدرجة  امل�سطلحات  ا�ستخدام  يتكرر 

االإر�ساد. 

ال�سكل1: تعريف امل�سطلحات الأ�سا�سية   

املثالالتعريفامل�سطلح

اأي موقع، اأو مبنى، اأو بيئة عمل، اأو خدمة، اأو �سهل الدخول واال�ستخدام

برنامج ي�سهل الو�سول اإليه، اأو دخوله، اأو ت�سغيله، 

اأو امل�ساركة فيه، اأوا�ستخدامه باأمان وب�سورة 

م�ستقلة مع احلفاظ على كرامة االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة اأو جميعهم.

جلنة انتخابية ي�ستطيع اأي ناخب ي�ستخدم كر�سي 

متحرك دخولها من دون م�ساعدة.

اأنواع التن�سيق �سهلة 

اال�ستخدام

املعلومات املطبوعة، اأو ال�سوتية، اأو املرئية التي 

ي�سهل لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة احل�سول عليها.

طريقة برايل، وطريقة اللم�ض، والطباعة كبرية 

احلجم، ولغة االإ�سارة، ومواد ي�سهل قراءتها

جهاز ي�ساعد على ا�ستكمال مهمة قد تكون �سعبة اأداة م�ساعدة

اأو م�ستحيلة.

دليل الت�سويت باللم�ض، اأوعد�سة مكربة

نظام كتابة يتكون من نقاط بارزة ي�ستخدمه برايل

فاقدوا الب�رص اأو �سعيفو الب�رص.

منظمة معنية باأنواع خمتلفة 

من االإعاقات

منظمة تتكون من اأ�سخا�ض يعانون من اأنواع 

خمتلفة من االإعاقات.

هي 
 1

ال�سبكة الدولية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

�سبكة من املنظمات الوطنية املعنية باالأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة.

منظمة اأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة

منظمة جمتمع مدين تدار عن طريق ول�سالح   

اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة.

  تتكون من 
2
م اجلمعية النيجريية الوطنية لل�سُ

نيجرييني يعانون من ال�سمم و�سعف ال�سمع 

وتعمل على تعزيز وحماية حقوقهم.

ن�ض يت�سم حمتواه، ولغته، ور�سومه االإي�ساحية، مواد ي�سهل قراءتها

وتق�سيمه البياين بالب�ساطة لت�سهيل ا�ستخدامه 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقات الفكرية اأو غري 

الناطقني بلغة ما كاأهلها اأو كليهما.

تو�سيات اأوروبا لالإ�رصاك من اأجل انتخابات ي�سهل 

  اأو امللخ�ض التنفيذي 
3
امل�ساركة فيها يف اأوروبا

يف �سفحة 8 من هذا الدليل.

”http://www.dpi.org“ 1   ال�سبكة الدولية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

”http://www.nnadeaf.org“  م 2   اجلمعية النيجريية الوطنية لل�سُ

3   جمعية الدمج يف اأوروبا »تو�سيات من اأجل انتخابات ي�سهل امل�ساركة فيها يف اأوروبا«

.”http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf“

5اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية



ي�سرتك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف جميع االأن�سطة االإ�رصاك

االنتخابية على قدم امل�ساواة مع املواطنني 

االآخرين، ويت�سمن ذلك املراكز القيادية، بداًل من 

القبول بالت�سويات التي قد تف�سل االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة عن املواطنني االآخرين.

بداًل من وجود �سندوق انتخابي متحرك واحد 

ياأخذ ورقة االقرتاع اإىل منزل الناخب، ينبغي 

اأن يكون الناخب قادًرا على الو�سول اإىل املركز 

االنتخابي ب�سهولة بحيث يتمكن الناخب من 

الت�سويت يف نف�ض املكان كاملواطنني االآخرين، اإذا 

ما رغب اأو رغبت يف ذلك. 

ي�ستخدم امل�سطلح عند وجود حدود لقدرة االإعاقة الفكرية

ال�سخ�ض على التعلم لي�سل اإىل م�ستوى متوقع 

والت�رصف يف احلياة اليومية.

متالزمة داون اأو التوحد.

عملية يتم فيها دمج االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كي الدمج

ي�سبحوا م�ساركني وقادة م�ساويني يف برامج 

امل�ساعدة ويف املجتمع.

عمل اإعالن عن خدمة عامة تت�سمن اأطراف من 

ذوي االإعاقة يف االإعالن التليفزيوين كما مت عمله 

4
يف جواتيماال

االكتئاب وانف�سام ال�سخ�سية.الظروف التي توؤثر على االإدراك، وامل�ساعر، وال�سلوك.اإعاقة نف�سية اجتماعية

توفري املواد اأو البيئة التي ت�سمح لالأ�سخا�ض ذوي ترتيبات معقولة

االإعاقة بامل�ساركة واال�سهام على اأ�سا�ض م�ساو 

كاالآخرين.

يعد دليل الت�سويت باللم�ض و�سيلة م�ساعدة معقولة 

الأنه يعطي الناخبني من فاقدي اأو �سعاف الب�رص 

نف�ض الفر�سة للت�سويت ب�رصية من دون م�ساعدة.

رموز بارزة ميكن ا�ستخدامها يف ال�سياقات التي ال اللم�ض

ي�ستطيع االأ�سخا�ض فهم طريقة برايل جيًدا.

يت�سمن دمج االإعاقة يف االأن�سطة وال�سيا�سات، املنهج الثنائي

باالإ�سافة اإىل و�سع برامج خم�س�سة لالإعاقة. 

ويعد هذا هو املنهج املف�سل للوكالة االأمريكية 

لتحقيق تنمية ت�سمل املعاقني. 

ي�سور اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة يف مواد تثقيف 

ناخبني، باالإ�سافة اإىل ت�سميم مواد لتثقيف 

الناخبني ت�ستهدف االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة دون 

غريهم.

منظمة معنية باأ�سخا�ض ذوي اإعاقة تتكون من جمموعة مظلية

منظمات اأع�ساء تركز على نوع حمدد من االإعاقة 

اأو فئة من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة.

 
5
ي�سمل االإحتاد الوطني لذوي االإعاقة يف نيبال

اأع�ساء كموؤ�س�سة ال�سحة العقلية يف نيبال وجمعية 

ال�سيدات ذوات االإعاقة يف نيبال. 

كل املباين، واملواد، والعمليات م�سممة كي تكون ت�سميم عام

�سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

وغري ذوي االإعاقة من البداية.

مبنى جديد جمهز مبنحدرات للدخول وم�ساعد بداًل 

من اإ�سافة هذة اخلوا�ض بعد االإنتهاء من ت�سييد 

املبنى.

4   جلنة االنتخابات اجلواتيمالية. كلنا االآن يف نف�ض الفريق ن�سوت من اأجل جواتي. جلنة االنتخابات اجلواتيمالية، 2011.. 

5   جمعية الدمج يف اأوروبا »تو�سيات من اأجل انتخابات ي�سهل امل�ساركة فيها يف اأوروبا«. االإحتاد االأوروبي. 

.”http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf“

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني6





اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ن�رشك اأ�سخا�ص ذوي اإعاقة يف 

النتخابات والعمليات ال�سيا�سية

لالأ�سخا�ض ذوي  التي ميكن من خاللها  بالطرق  الدليل  يعرفك هذا 

االإعاقة امل�ساركة يف االنتخابات وال�سيا�سة. 

م�ساعدة  ال�سيا�سة  يف  للم�ساركة  ميكن  كيف  الدليل  هذا  وي�رصح 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف التاأثري على ال�سيا�سات املهمة حلياتهم. 

تعترب ال�سيا�سات خطط عمل تنفذه احلكومة. 

يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  بها  ي�سارك  التي  الطرق  �سمن  ومن 

ال�سيا�سة الت�سويت يف االنتخابات. 

فالت�سويت يعطي االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سوت �سيا�سي اأقوى. 

االنتخابات  غي  ي�سوتون  الذين  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  اأن  اإذ 

يعرفون النا�ض اأنهم مواطنني م�ساويني.

ويحدد هذا الدليل التحديات التي يواجهها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

عند امل�ساركة يف ال�سيا�سة. 

ويقدم الدليل اأفكار حول كيفية التعامل مع هذه التحديات. 



لالأ�سخا�ض  التي ميكن  الطرق  اأفكار حول خمتلف  الدليل  يقدم  كما 

ذوي االإعاقة من خاللها امل�ساركة يف االنتخابات وال�سيا�سة. 

ويو�سح اأهمية العمل �سمن �رصاكات. 

�سناعة  يف  اال�سرتاك  اإىل  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  يحتاج  حيث 

القرارات التي �سوف توؤثر على حياتهم. 

املعنية  واملنظمات  االإعالم  جمال  يف  والعاملني  ال�سيا�سيني  يعد 

باالإعاقة من بني الفئات التي ينبغي اأن تعمل مًعا. 

املعروفة  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  حلقوق  املتحدة  االأمم  اتفاقية 

اخت�ساًرا باتفاقية االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

تعد االتفاقية وثيقة قانونية معنية بحقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

لت�سجيعهم على امل�ساركة يف احلياة العامة. 

واملادة   12 املادة  وهي  الوثيقة  هذه  من  معينة  اأجزاء  وتتحدث 

يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  م�ساركة  عن  التحديد  وجه  على   29

االنتخابات.



اأربع  يقدم  فهو  االتفاقية،  يف  املذكورة  االأهداف  الدليل  هذا  ويدعم 

يف  للم�ساركة  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  مل�ساعدة  رئي�سية  اأفكار 

ال�سيا�سة بدرجة اأكرب. 

1. تقدمي تدريب حول ال�سيا�سة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واملنظمات 

املعنية باالإعاقة. 

ال�سيا�سة لو�سع  2. دعم احلكومات واالأ�سخا�ض العاملني يف جمال 

االإعاقة على امل�ساركة  االأ�سخا�ض ذوي  ت�ساعد  �سيا�سات و�رصاكات 

يف ال�سيا�سة بدرجة اأكرب. 

تنظيم  يف  االإعاقة  ذوي  باالأ�سخا�ض  املعنية  املنظمات  اإ�رصاك   .3

حمالت تثقيف حول الت�سويت من اأجل العامة. 

4. م�ساعدة االأحزاب ال�سيا�سية على اإ�رصاك اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة يف 

التخطيط لالنتخابات والتح�سريات لها. 

هناك اأربعة اأجزاء رئي�سية يف هذا الدليل. 

عند  ا�ستخدامها  ينبغي  التي  ال�سليمة  الكلمات  االأول  اجلزء  ي�رصح 

احلديث عن خمتلف االإعاقات. 



هذا  ويتعلق  االنتخابات،  قبل  يحدث  ما  عن  الثاين  اجلزء  ويتحدث 

ي�سبحوا  اأن  ميكنهم  االإعاقات  ذوي  االأ�سخا�ض  اأن  ب�سمان  اجلزء 

املذكورة  االأفكار  بع�ض  وتت�سمن  وال�سيا�سة.  االنتخابات  من  جزًءا 

يف هذا الق�سم: 

ب�سهولة  باالنتخابات  املتعلقة  املعلومات  متيز  من  التاأكد 

الفهم.

كما تعني مكان ي�سهل على ال�سخ�ض دخوله.

كما تعني معلومات ميكن للنا�ض فهمها. 

ذوي  االأ�سخا�ض  م�ساركة  من  ت�سعب  التي  القوانني  تغيري 

االإعاقة يف االنتخابات. 

كما يتحدث اجلزء الثاين عن الربامج التي ميكن للمنظمات املعنية 

اأقوى يف  لهم �سوت  يكون  اأن  ا�ستخدامها مل�ساعدتهم يف  باالإعاقة 

اأوقات خمتلفة من االنتخابات. 



بينما يتحدث اجلزء الثالث عن ما يحدث اأثناء االنتخابات. 

ويقدم اجلزء الثالث اأفكار حول: 

االإعاقة  ذوي  واالأ�سخا�ض  باالإعاقة  املعنية  املنظمات 

العاملني �سمن �رصاكات مع جمموعات اأخرى، ويتلخ�ض دور 

ال�رصاكة يف مراقبة االنتخابات من اأجل �سمان اأن االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة قادرين على امل�ساركة يف االنتخابات. 

البحث عن طرق للتاأكد من اأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة قادرين 

على الرت�سح اإذا رغبوا.

اأ�سكال  يف  املعلومات  توفري  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  م�ساعدة 

ي�سهل احل�سول عليها. 

اأن يكون لها �سوت  م�ساعدة املنظمات املعنية باالإعاقة يف 

اأثناء االنتخابات. 

معلومات  على  احل�سول  �سهولة  ب�سمان  معنية  قواعد  و�سع 

حول االنتخابات. 

امل�ساعدة يف �سمان �سهولة الت�سويت يف االنتخابات.

التاأكد من �سهولة ح�سول االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على نتائج 

االنتخابات. 



يتحدث اجلزء الرابع عن ما يحدث بعد االنتخابات. 

بينما يتحدث اجلزء االأخري من الدليل عن م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة يف االنتخابات وال�سيا�سة يف جمهورية الدومينيكان. 





ملخ�ص تنفيذي

اإمكانية ال��س�ل بالت�ساوي: كيف ت�رضك الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف النتخابات والعمليات ال�سيا�سية هو دليل يقدم ا�سرتاتيجيات واأدوات 

لتقوية م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية. وبناء على خربات املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية )اأيف�ض( 

واملعهد الدميقراطي الوطني، يقر هذا الدليل بالدور االأ�سا�سي الذي تلعبه امل�ساركة ال�سيا�سية يف م�ساعدة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف التاأثري 

على ال�سيا�سات املوؤثرة على حياتهم ويف و�سع اأ�سا�ض لالإ�رصاك يف كل نواحي املجتمع. 

يكون  اأن  ميكن  لذلك  ونتيجة  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  لقدرات  العام  املنظور  وتغيري  امل�ساركة  لزيادة  فريدة  فر�سة  االنتخابات  وتوفر 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سوت اأعلى واأن يتم االعرتاف بهم كمواطنني مت�ساويني ب�سورة اأكرب، وهو ما ميهد الطريق للم�ساركة امل�ستمرة يف 

جمتماعتهم واالإدماج االجتماعي واالقت�سادي. 

ويحدد دليل الو�سول بالت�ساوي التحديات التي يواجهها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف امل�ساركة ال�سيا�سية ويوفر طرق للتخفيف من اأثارها، 

كما يقر هذا الدليل باأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يواجهون نف�ض التحديات التي توؤثر على املواطنني يف الدميقراطيات اجلديدة  والنا�سئة، 

اأجل  اإر�سادات حول كيفية متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة من  دليل ال��س�ل بالت�ساوي  اإىل هذه العوائق الفريدة. كما يت�سمن  باالإ�سافة 

لعب اأدوار ن�سيطة يف العملية ال�سيا�سية كم�سوؤولني عن اإدارة االنتخابات، وموظفني باللجان االنتخابية، وناخبني، ومر�سحني، ومدافعني 

كن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وي�سكل نواجت العملية ال�سيا�سية  عن �سيا�سات، ومراقبني، وم�سوؤولني تثقيف، وم�سوؤولني حمالت، فاالإ�رصاك مُيَ

والتحول الدميقراطي ت�سكياًل اإيجابًيا. 

وتوؤكد الكثري من املناهج التي يحددها دليل ال��س�ل بالت�ساوي على �رصاكات مع جمموعة من اأ�سحاب امل�سالح كامل�سوؤولني االنتخابيني، 

واالإعالم، واالأحزاب ال�سيا�سية، واملنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وغريها من منظمات املجتمع املدين، لكن بقطع النظر عن 

املنهج امل�ستخدم لزيادة االإ�رصاك ال�سيا�سي، فمن االأهمية مبكان اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة من بداية ت�سميم الربنامج، وهو ما ي�سمن 

ا �رصكاء مت�ساويني ب�سوت يف القرارات التي توؤثر علي حياتهم.  متتع امل�ستفيدين  الذين هم اأي�سً

تعد اتفاقية االأمم املتحدة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإطاًرا اإر�سادًيا للدليل، حيث تعمل كاأ�سا�ًسا قانونًيا وتوفر جمموعة من املعايري من اأجل 

امل�ساركة الكاملة وامل�ساوية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف احلياة العامة، حيث تخت�ض املادتني 29 و12 على وجه اخل�سو�ض باالأن�سطة 

املرتبطة باالنتخابات. 

ال�سيا�سية  امل�ساركة  لزيادة  البع�ض  لبع�سها  داعمة  ا�سرتاتيجيات  اأربع  الدليل  يقدم  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  اتفاقية  الأهداف  ودعًما 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة: 

وهيكل  االنتخابي،  النظام  على  التدريب  خالل  من  اأع�سائها  ومتكني  االإعاقة  ذوي  باالأ�سخا�ض  املعنية  املنظمات  قدرات  بناء 

احلكومة، واملهارات التنظيمية االأ�سا�سية، ومهارات املدافعة االأ�سا�سية، وهو ما ي�ساعد على بناء ال�سجل ال�سيا�سي للمنظمات املعنية 

باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ومتكني املنظمات من اإدراج ق�ساياها على االأجندة ال�سيا�سية. 

فر�سة  توفر  وتنظيمية  قانونية  اإطارات  و�سع  اأجل  من  االنتخابات  اإدارة  وهيئات  الت�رصيعي  كاملجل�ض  احلكومة  موؤ�س�سات  دعم 

لزيادة امل�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وت�سجيع ال�رصاكات مع املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 
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اإ�رصاك املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف اإئتالفات املجتمع املدين وا�سعة النطاق لتنفيذ مراقبة حملية لالنتخابات اأو حمالت 

لتثقيف الناخبني. 

اإىل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة عند و�سع ا�سرتاتيجيات للحمالت االنتخابية  ال�سيا�سية يف تنفيذ حمالت هادفة للو�سول  م�ساعدة االأحزاب 

واإتخاذ مواقف ذات عالقة بال�سيا�سات، وت�سجيع االأحزاب على اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كمر�سحني ويف منا�سب قيادية. 

بداأ هذا الدليل مبراجعة ملفاهيم وم�سطلحات االإعاقة، مع التاأكيد على تنوع جمتمع االإعاقة واأف�سل املمار�سات يف الت�ساور مع جمتمع 

االإعاقة املحلي حول امل�سطلحات املف�سلة، بينما يدور اجلزء االأو�سط من دليل ال��س�ل املت�ساوي حول الدورة االنتخابية، مع التاأكيد على 

كيفية تعامل الربامج مع العوائق ورفع قدرة املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على التاأثري على خمتلف مراحل االنتخابات، ثم 

يختتم الدليل بدار�سة حالة حول اجلهود التي بذلتها جمهورية الدومنيكان لزيادة اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات ُمقدًما درو�ض م�ستفادة 

و�رصح لكيفية زيادة تاأثري الربنامج. 

كما يوؤكد الدليل على التحديات التي تواجه عملية ت�سميم برامج انتخابات �ساملة تت�سمن: 

نق�ض املعلومات املتاحة حول عدد ومكان االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف ال�سياقات النامية.

التمييز املجتمعي. 

بيئات العمل املليئة بالتحديات ال�سيا�سية حيث ال ت�سجع ال�سلطات احلكومية على م�ساركة املواطنني. 

اأحكام الت�سويت االإجباري التي تفر�ض غرامات على االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لعدم اإدالئهم باأ�سواتهم اأو حتذفهم تلقائًيا من قوائم 

الناخبني. 

ندرة فر�ض القيادة املتوفرة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

القدرة املحدودة للهيئات املحلية الإدارة االنتخابات على تنفيذ حلول تكنولوجية �سهلة اال�ستخدام. 

وعالوة على ذلك، يناق�ض الدليل مزايا مراقبة وتقييم اأثر برامج االنتخابات التي تق�سم البيانات ح�سب االإعاقة وجتمع بيانات كيفية حول 

دمج االإعاقة، فقد اأطلقت اأيف�ض موقع ElectionAccess.org كي يعمل كم�ساحة للت�سارك يف الدرو�ض امل�ستفادة ب�ساأن التعامل مع هذه 

التحديات. 

كمواطنني  ال�سيا�سية  احلياة  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  م�ساركة  �سمان  على  الدليل  اأبرزها  التي  والربامج  املناهج  ت�ساعد  اأن  ميكن  اإذ 

مت�ساويني، وللتعامل مع كل العوائق، يجب اأال تركز اجلهود على ما هو اأبعد من اليوم االنتخابي. وبالرغم من اأهمية حتقيق �سابقة عمل، 

فاإن انتخابات واحدة ال تك�رص كل العوائق املادية واالجتماعية اأو تغري االنطباع ال�سلبي ال�سائد عن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. وي�سعى دليل 

الدولية، ومنظمات املجتمع املدين،  اإىل تقدمي االأدوات واملعرفة ال�رصورية للحكومات املحلية والوطنية، واملنظمات  الو�سول املت�ساوي 

والعاملني يف جمال التنمية، واجلهات املانحة من اأجل �سمان �سماع كل �سوت يف اليوم االنتخابي وما بعده.

ت�سمل اأي دميقراطية حقيقية كل امل�اطنني من بينهم اأولئك ذوي الإعاقة. 
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املكونات

الق�سم 1 يراجع مفاهيم االإعاقة وامل�سطلحات املف�سلة، موؤكًدا على تنوع جمتمع االإعاقة

الق�سم 2 يلخ�ض املناهج واالعتبارات التالية يف فرتة ما قبل االنتخابات: 

تقييمات ما قبل االنتخابات من منظور اإعاقة حمددة. 

اإ�سالح القانون للتخل�ض من عوائق الت�سويت بالكامل ورفع اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات ككل. 

اإدارة انتخابات �ساملة من منظور االإعاقة يف كل جماالت التح�سري. 

الق�سم 3 يفح�ض اجلوانب التالية والتدخالت املحتملة خالل الفرتة االنتخابية:

اأو الدولية واملنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، واإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي  دعم ال�رصاكات بني منظمات املراقبة املحلية 

االإعاقة كمراقبني ومالحظني ق�سريي االأجل وطويلي االأجل. 

متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة خالل فرتة الرت�سيح كي يكونوا مر�سحني �ساحلني. 

دعم هيئات اإدارة االنتخابات واالأحزاب ال�سيا�سية يف تقدمي معلومات بطرق ب�سيطة والتوا�سل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة خالل 

احلمالت. 

ال�سيا�سية لرفع  انتخابية من املر�سحني واالأحزاب  االإعاقة يف احل�سول على وعود  م�ساعدة املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي 

الوعي ب�ساأن مبادرات املدافعة واالأمور املثرية لقلق املوؤيدين ومل�ساءلة امل�سوؤولني املنتخبني. 

تعزيز مدونات ال�سلوك اخلا�سة باالأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني التي تت�سمن ن�سو�ض حول توفري معلومات ب�سورة مب�سطة واإ�رصاك 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االأن�سطة. 

ذوي  االأ�سخا�ض  �سهولة متكن  االإعاقة و�سمان  ذوي  االأ�سخا�ض  على  توؤثر  التي  ال�سيا�سات  املر�سحني حول  مع  مناظرات  تنظيم 

االإعاقة من الو�سول اإىل كل مناظرات املر�سحني وح�سورها. 

دعم هيئات اإدارة االنتخابات لتنفيذ اأحكام الو�سول يف اليوم االنتخابي. 

نقل النتائج يف اأ�سكال ب�سيطة.

�سمان اإمكانية الو�سول اإىل اآليات نزاع االنتخابات وعمليات البت يف ال�سكاوى. 

الق�سم 4 يدر�ض الفر�ض التالية من اأجل اإ�رصاك م�ستمر يف فرتة ما بعد االنتخابات:

مراجعات اللجان االنتخابية التي تت�سمن �سلطة فر�ض العقوبات يف حالة عدم اتباع معايري اإمكانية الو�سول. 

عملية مراجعة �ساملة لتحديد الدرو�ض امل�ستفادة وتقييم اأثر اخلطوات املتخذة لزيادة اإمكانية الو�سول. 

�سمان اإمكانية الو�سول اإىل موؤ�س�سات احلكومة. 

ويختتم الدليل بدرا�سة حالة جلمهورية الدومينيكان التي: 

تقدم الدرو�ض امل�ستفادة.

تو�سح كيفية زيادة اأثر الربنامج من خالل اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف ت�سميم الربنامج. 
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ناخب ليبي يغم�س �إ�صبعه باحلرب داللًة عل �أنه �أدىل 

ب�صوته يف �ليوم �النتخابي.



مقدمة

علينا و�جب �أخالقي يلزمنا باإز�لة عو�ئق �مل�صاركة و��صتثمار متويل 

وخرب�ت كافية الكت�صاف �لقدر�ت �لكبرية �لتي يتمتع بها �الأ�صخا�س 

ذوي �الإعاقة.

�ستيفن هوكينج

موؤلف، وفيزيائي، ومدافع

التقرير العاملي ب�ساأن االإعاقة ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية، 2011 

ي�سمل التطور الدميقراطي الفعال �سمان متتع االأكرث فقًرا واالأكرث تهمي�ًسا ب�سوت قوي يف القرارات التي توؤثر على رفاهتهم، اإال اأن االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة الذين غالًبا ما يكونون من االأكرث فقًرا عادة ما يتم جتاهلهم وينا�سلون من اأجل حتقيق م�ستوى حياة اأف�سل. وح�سب تقديرات 

منظمة ال�سحة العاملية، 15% من �سكان العامل لديهم اإعاقة، يعي�ض 80% منهم يف بلدن نامية مع احتمالية  تواجد ن�سب اأكرث من ذلك يف 

الدول اخلارجة من �رصاعات. 

وميكن لربامج دعم الدميقراطية متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لكي ي�ساركوا �سيا�سًيا وي�سبحوا اأع�ساء عاديني يف املجتمع لهم احلقوق 

التي يتمتع بها كل املواطنني وعليها ما عليهم من م�سوؤوليات ولهم ما لهم من احرتام، حيث اإن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأع�ساء يف جماعات 

عرقية ودينية واجتماعية اقت�سادية وجن�سانية خمتلفة، فعدم م�ساركة جزء من املجتمع بهذا احلجم والتنوع يف ال�سيا�سة مينع الدميقراطية 

من الرت�سخ ومن خدمة كل املواطنني.

ي�سارك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سيا�سًيا الأ�سباب خمتلفة، ففي بع�ض احلاالت، ي�سعون لتحقيق م�سالح ترتبط باإعاقتهم على وجه التحديد 

مثل ت�سهيل الدخول اإىل املباين العامة اأو توفري لغة اإ�سارة يف املدار�ض. ويف حاالت اأخرى، تتقابل امل�سالح مع قطاعات اأو�سع من املجتمع 

عندما يتعلق االأمر باحتياجات االإن�سان االأ�سا�سية كاإمكانية احل�سول على مياه نظيفة، اأو التعليم الأطفالهم، اأو توفري جمتمع اآمن. وككل 

املواطنني، يريد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة احل�سول على الفر�سة لت�سكيل جمتمعاتهم واأن يتم االعرتاف بهم وتقديرهم باعتبارهم اأع�ساء يف 

املجتمع نتيجة لذلك. 

ولتحقيق ذلك، يحتاج االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل امل�ساركة �سيا�سًيا، اإذ توفر االنتخابات لهم فر�سة ممار�سة �سلطتهم وتاأثريهم وتقويتهما. 

تف�سيالتهم  عن  للتعبري  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  االأ�سا�سية  الطرق  اإحدى  االنتخابات  تعد  االآخرين،  للمواطنني  بالن�سبة  احلال  هو  وكما 

وت�سكيل النواجت ال�سيا�سية. كما ت�سمح االنتخابات لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بتطوير املهارات القيادية والتنظيمية، وبناءالعالقات، واإثارة 

الق�سايا الهامة لهم عالنية، واإظهار قدراتهم، ومتهيد الطريق للم�ساركة والقيادة امل�ستمرة، ولهذا ال�سبب، فربامج االنتخابات التي ي�سري اإليها 

الدليل مو�سوعة كطرق لو�سع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف مو�سع املواطنني امل�ساوين والنا�سطني وامل�ساركني قبل االنتخابات واأثنائها 

وبعدها. 

«

«
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وبينما ميكن اأن يكون تقدمي امل�ساعدة املالية جزء من املعادلة، فهناك الكثري من الطرق 

االإ�سافية التي ميكن من خاللها اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات 

ال�سيا�سية بداية من اإ�رصاكهم يف قرارات التخطيط للربامج، وهو ما يعني اأن االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة واملنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ينبغي اأن يكون لهم دائًما �سوت يف 

الربامج التي توؤثر عليهم، ويعد مبداأ »ال �سيء يخ�سنا من دوننا« حجر الزاوية يف دمج االإعاقة. 

عن هذا الدليل

املحلية  احلكومات  مد  اإىل  ال�سيا�سية  والعمليات  النتخابات  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  ت�رضك  كيف  بالت�ساوي:  ال��س�ل  دليل  يهدف 

والوطنية، واملنظمات الدولية، ومنظمات املجتمع املدين، والعاملني يف جمال التنمية، واجلهات املانحة باالأدوات واملعرفة الالزمة لتقوية 

امل�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف برامج االنتخابات والعملية ال�سيا�سية بحيث يح�سلوا على �سوت اأعلى يف القرارات التي 

الوطني  الدميقراطي  )اأيف�ض( واملعهد  االنتخابية  للنظم  الدولية  املوؤ�س�سة  اإىل خربات من  الدليل  توؤثر على رفاهتهم وجمتمعاتهم. وي�ستند 

ويوؤكد على ال�رصاكات مع هيئات اإدارة االنتخابات واملنظمات التي يديرها اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة. 

مزايا ت�سميم برامج انتخابات ت�سمل ذوي الإعاقة 

يعد اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأمًرا �رصورًيا لتحقيق الدميقراطية، اإذ ال يعد البلد دميقراطًيا دميقراطية حقيقية من دون اإ�رصاك جميع 

املواطنني، فاإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية ي�سع اأ�سا�ًسا لتعميم اإ�رصاكهم يف كل نواحي املجتمع. وخالل االنتخابات، 

غالًبا ما يتم ا�ستخدام مفهوم املواطنة ب�سكل مركز يف و�سائل االإعالم التابعة للدولة وغري التابعة للدولة، وبالتايل يت�سح لدى الوعي العام، 

وهو ما يوفر فر�سة فريدة ملحو و�سمات املجتمع من خالل �سمان ظهور االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة جمًبا اإىل جمب مع غريهم من املواطنني 

العمليات  يف  االآخرين  كاملواطنني  االأدوار  نف�ض  لعب  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ي�ستطيع  حيث  ال�سيا�سية  العملية  يف  ن�سطني  كم�ساركني 

االنتخابية، من بينها العمل كم�سوؤولني عن اإدارة االنتخابات اأو موظفني باللجان االنتخابية، والت�سويت، والرت�سح للمنا�سب، واملدافعة عن 

ال�سيا�سات، ومراقبة الت�سويت وعملية الفرز، ورفع التقارير، وتثقيف الناخبني، واإدارة احلمالت للمر�سحني واالأحزاب ال�سيا�سية. فاال�سرتاك 

يف هذه االأن�سطة املختلفة ال يقت�رص على متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بل ميتد اإىل امل�ساعدة يف تغيري العملية االنتخابية واالإدراك العام، 

وهو ما ميهد الطريق للم�ساركة واالإدماج امل�ستمرين يف املجتمع �سامًنا حقوق مت�ساوية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

ومن خالل متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باإتخاذ مكانهم جمًبا اإىل جمب مع املواطنني االآخرين، تنك�رص العوائق وتتعزز امل�ساواة، فعلى 

االأفراد ويوفر فر�سة ثمينة  اللجان االنتخابية  كن موظفي  اللجان االنتخابية مُيَ االإعاقة للعمل يف  االأ�سخا�ض ذوي  �سبيل املثال، ت�سغيل 

للق�ساء على ال�سور النمطية، وباملثل فاإن �سمان اإ�رصاك ال�سيدات ذوات االإعاقة يف الربامج امل�سممة لزيادة امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة يقدم 

فر�سة لتغيري النظرة اإىل االإعاقة والنوع االجتماعي. 
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تت�سمن املزايا االإ�سافية لت�سميم برامج انتخابات ت�سمل ذوي 

االإعاقة: 

�سيا�سات حك�مة اأكرث اإ�رضاًكا: 

ميكن لت�سميم برامج االنتخابات اأن يوؤدي اإىل �سيا�سات حكومة 

ذوي  االأ�سخا�ض  عرب  فاإذا  �سواء،  حد  على  للجميع  اإ�رصاًكا  اأكرث 

االنتخابي،  ال�سندوق  يف  واهتماماتهم  اأعدادهم  عن  االإعاقة 

جاذبة  �سيا�سات  لو�سع  ا�ستعداًدا  اأكرث  ال�سيا�سيني  �سيكون 

ال�سحية  والرعاية  والنقل،  والتوظيف،  كالتعليم،  القاعدة  لهذه 

يتمتع  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  امل�ساركة  خالل  ومن  ال�ساملني. 

كبرية  جمموعة  على  التاأثري  بفر�سة  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض 

العملية  ت�ستمل  ما  غالًبا  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سيا�سات،  من 

ما  وهو  االنتخابي،  القانوين  لالإطار  مراجعة  على  ال�سيا�سية 

االإعاقة  حول  التقدمية  القانونية  املفاهيم  لدمج  فر�سة  يعطي 

يف الت�رصيع الوطني الهام. 

املنظمات املعنية بالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة التي 

مت متكينها كقيادات املجتمع املدين الفاعلة 

ميكن اأن تكون املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف و�سع يوؤهلها للعمل يف الن�ساط ال�سيا�سي، اإذ اأنها غالًبا ما تنظمها اأنواع خمتلفة 

من جمموعات و�سبكات الدعم، وميكن من خالل بع�ض الدعم الفني ميكن تعبئتها باعتبارها قطاع مفعم بالن�ساط واحلما�ض، فاملنظمات 

املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سباقة يف بع�ض النواحي على منظمات املجتمع املدين احلديثة ن�سبًيا التي قد ال يكون لها جمال عمل وا�سح 

اأو جمموعة حمددة من الق�سايا املوؤثرة تاأثرًيا كبرًيا وتتطلب عماًل �سيا�سًيا. وبينما ال تزال الكثري من املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة تتطلب قدرات اإ�سافية للم�ساركة بفاعلية يف ال�سيا�سة، متدهم ميزتهم الرئي�سية باأ�سا�ض قوي للتنظيم والن�ساط ال�سيا�سي. 

اإ�رضاك اأكرب جلميع امل�اطنني

ميكن لت�سميم برامج انتخابات �ساملة اأن يفتح العملية للمواطنني االآخرين، حيث عادة ما ت�ستهدف الكثري من االإ�سالحات اأ�سخا�ض ذوي 

اإعاقة قطاع اأكرب من ال�سكان، فعلى �سبيل املثال، يعد تب�سيط عملية ت�سجيل الناخبني مفيدة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقات الفكرية، وكبار ال�سن، 

واملهاجرين، وذوي مهارات القراءة ال�سعيفة. كما يعد �سمان متيز اللجان االنتخابية ب�سهولة الدخول اإليها مفيًدا لالأباء الذين ي�ستخدمون 

عربات االأطفال، وكبار ال�سن، والناخبني الذين يعانون من اإ�سابات موؤقتة مثل ك�رص الرجل، حيث يعرف مفهوم ت�سميم كل املباين واملواد 

والعمليات كي تكون �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وغري ذوي االإعاقة بالت�سميم العام. 

فر�ض التعامل مع الع�ائق التي ت�اجه اأغلب ال�سكان

م�ساعدة ال�رصكاء املحليني الذين يعي�سون يف ظل اأنظمة قمعية يف القيام باملدافعة ميكن اأن تنطلق يف بع�ض االأحيان من خالل اأن�سطة ال 

تعتربها احلكومة »تهديًدا«، فهيئات اإدارة االنتخابات غري الراغبة يف مناق�سة جمموعة كبرية من اال�سالحات غالًبا ما تكون على ا�ستعداد 

ملناق�سة ق�سايا حمايدة مثل حت�سني اإمكانية م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات. وعليه فم�ساركة الفئات املهم�سة االأخرى 

مل�سوؤويل  »اخلريي«  ال�سلوك  فيها  يوؤدي  اأن  ميكن  فريدة  فر�سة  هذه  اأن  اإال  ال�سيا�سية،  الناحية  من  للخالف  مثرية  م�ساألة  تكون  اأن  ميكن 

احلكومة جتاه االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل زيادة احلقوق. وميكن للمناق�سات االأولية حول حقوق ذوي االإعاقة اأن تقود اإىل مناق�سة حقوق 

االإن�سان بارتياح اأكرب وب�سورة اأكرث عمومية. كما اأن ت�سجيع ال�سيا�سيني وموؤ�س�سات احلكومة على الدخول يف �رصاكات مع املنظمات املعنية 

باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ت�سكل �سابقة الإ�رصاك املجتمع املدين قد توؤدي اإىل تبني هذه املمار�سة يف جماالت اأخرى. 

21اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية
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 اإبنته اأمامه، م�ستخدمًا ممراً منحدِراً ي�ؤّدي اإىل مركز 
ّ

رجل يف غ�اتيمال يجر

القرتاع يف ي�م النتخاب.



كيف ت�ستخدم هذا الدليل

االأ�سخا�ض  تواجه  التي  العوائق  الدليل  هذا  يحدد 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  عند  االإعاقة  ذوي 

حتدد  حيث  العوائق،  هذه  من  للحد  طرًقا  ويقدم 

اخلطوات التي ميكن الأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني 

كم�سوؤويل  االنتخابية  العمليات  يف  امل�سرتكني 

املدين،  املجتمع  ومنظمات  واالإعالم،  االنتخابات، 

من  املزيد  لتعزيز  اإتخاذها  ال�سيا�سية  واالأحزاب 

االإ�رصاك. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فقد خ�سعت املناهج 

الثنائية اإىل املناق�سة التي و�سحت اأن بع�ض اأفكار 

اخل�سو�ض  وجه  على  ت�ستهدف  الربامج  ت�سميم 

جمتمع ذوي االإعاقة، بينما تقدم غريها اقرتاحات 

حول كيفية اإدخال اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

كل  ت�ستهدف  التي  امل�ساعدة  اأعمال  �سلب  يف 

ال�سكان. 

كما �سيتم مناق�سة خطوات عملية الإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية، فال يوجد حلول �سهلة لكل العوائق، 

معها،  التعامل  وخيارات  الق�سايا  هذه  من  بع�ض  يلخ�ض  الدليل  هذا  اأن  اإال  احلاالت،  بع�ض  يف  وا�سحة  ف�سلى  ممار�سات  اأي  يوجد  وال 

باالإ�سافة اإىل مواطن العيوب املحتملة من منظور معايري االنتخابات. 

ويوؤكد هذا الدليل على عدد من الدرو�ض، اأولها قيمة التوا�سل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لفهم احتياجاتهم واهتماماتهم وتوقعاتهم ولبناء 

عالقات ت�ساعد على و�سع املناهج يف �سياقات. وبالتايل ينبغي اأال يوؤدي اخلوف من قول �سيء خطاأ اأو الت�سبب يف اإ�ساءة اإىل منع التوا�سل 

والتفاعل طاملا اأن االحرتام املتبادل واال�ستعداد للتعلم متوفرين. ويقرتح هذا الدليل بدء عملية التعلم املذكورة مع االقرار باأن امل�سطلحات 

املف�سلة وو�سائل االت�سال قد تختلف من موقف الآخر. 

الدليل على  الدليل خلفية ومنظور مقبول على نطاق وا�سع ب�ساأن ذوي االإعاقة، بينما ين�سب تركيز باقي  يقدم اجلزء االفتتاحي من هذا 

 ويغطي الق�سم الثاين فرتة ما 
6
االإ�رصاك يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية باالإ�سافة اإىل اأنه مرتب على نحو يركز على دورة االنتخابات،

قبل االنتخابات، ويركز الق�سمان الثالث والرابع على فرتتي االنتخابات وما بعد االنتخابات على التوايل، ويعر�ض الق�سم اخلام�ض درا�سة 

حالة ت�رصح بع�ض الق�سايا والفر�ض املرتبطة بربامج االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية ال�ساملة. 

6   يرجى الرجوع اإىل ال�سكل 4. 
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اإ�سُتخدَِمت هذه ال�س�رة يف اإطار حملة لت�عية الناخبني يف غ�اتيمال يف العام 2012. فمن 

�ساأن ا�ستخدام ال�س�ر ل�رضح اآلية القرتاع اأن ت�ساعد ذوي الإعاقة الفكرية وغري امللّمني متامًا 

بالقراءة والكتابة يف فهم هذه الآلية.



ناخب ليربي ي�صتخدم دليل �لت�صويت باللم�س.



�إمر�أة تدرج ورقة �القرت�ع �صمن ملف �أّبان �نتخابات 

2013 يف �لفليبني.



الق�سم الأول: الإعاقة 101

يقدم هذا الق�سم نظرة عامة على مفهوم االإعاقة وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف جمتمع حقوق االإعاقة، ومن االأهمية مبكان مالحظة اأن فكرة 

االإعاقة قد تطورت، وبالتايل فامل�سطلحات قد تختلف من بلد لبلد، اإال اإن عدم التاأكد من كيفية التعامل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ال يعد 

م�سكلة، فكل ما عليك فعله هو �سوؤالهم عن ما يف�سلوه. 

كما يقدم الق�سم االأول معايريدولية اأ�سا�سية تتعلق باحلقوق االنتخابية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وكيفية دعم بع�ض وكاالت التنمية الدولية 

لهذه احلقوق، ويختتم هذا الق�سم مبناق�سة الفر�ض التي ميكن لالنتخابات اأن تقدمها لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة عند التخل�ض من العوائق.

ما هي الإعاقة؟

يختلف تعريف ذوي االإعاقة من بلد لبلد، وي�ستخدم هذا الدليل التعريف املوجود يف املادة 1 من اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض 

7
ذوي االإعاقة:

ي�سمل م�سطلح »االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة االأجل بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�سية، قد متنعهم لدى 

التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�ساركة ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع االآخرين. 

هناك العديد من املناهج للتعامل مع االإعاقة بداية من االعتبارات اخلريية والطبية اإىل النماذج االأكرث ع�رصية االجتماعية والقائمة على 

احلقوق، وت�ساعد النماذج على و�سف اأمناط ال�سلوك االجتماعي جتاه االإعاقة كما اأنها ال تتعار�ض مع بع�سها البع�ض. مدرج اأدناه و�سف 

خمت�رص لكل منهج: 

النم�ذج اخلريي – يفرت�ض اأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة غري قادرين على اأن يكونوا م�ساركني كاملني يف املجتمع ويحتاجون اإىل امل�ساعدة. 

يقع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف مو�سع �سفقة. 

النم�ذج الطبي – يتم التعامل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وكاأن اإعاقتهم هي ال�سبب يف كل العوائق، ويحفز هذا النموذج االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة على التكيف مع بيئتهم بداًل من العك�ض. 

حلقوق  املتحدة  االأمم  اتفاقية  ديباجة  تن�ض  اإذ  بيئته،  مع  ال�سخ�ض  لتفاعل  نتيجة  باعتبارها  االإعاقة  اإىل  ي�سري   – الجتماعي  النم�ذج 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على »اأن االإعاقة حتدث ب�سبب التفاعل بني االأ�سخا�ض امل�سابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة 

التي حتول دون م�ساركتهم م�ساركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع االآخرين.« 

ككل  االأ�سا�سية  االإن�سان  حقوق  نف�ض  لديهم  االإعاقة   ذوي  فاالأ�سخا�ض  التمكني،  اإىل  االعتمادية  من  االهتمام  – ينقل  احلق�قي  النم�ذج 

املواطنني االآخرين، وينبغي على احلكومات اأن ت�سمن احلقوق واأن يتم م�ساءلتها عن حمايتها. 

7   املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية، »اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«

”http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf“ 
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واحلقوقي  االجتماعي  النموذجني  لنواحي  وميكن 

ال�سيا�سية  امل�ساركة  ا�سرتاتيجيات  ير�سدا  اأن 

واحلقوقي  االجتماعي  فالنموذجني  ال�ساملة، 

النموذج  يوؤكد  حيث  البع�ض،  بع�سهما  يكمالن 

املجتمع  و�سعها  عوائق  اأنها  على  االجتماعي 

الذي ي�ستبعد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، بينما يوؤكد 

املت�ساوية  االإن�سان  حقوق  على  احلقوقي  النموذج 

لالأ�سخا�ض  النا�سط  دور  وعلى  املواطنني  جلميع 

ذوي االإعاقة. 

اللغة القائمة على احلقوق 

هناك العديد من وجهات النظر املتعلقة بالكلمات 

النموذج  فُمنظري  االإعاقة،  لو�سف  امل�ستخدمة 

االجتماعي يف�سلون ا�ستخدام م�سطلح »ال�سخ�ض املعاق« الأنه يت�سق مع فكرة اأن ذوي العاهات قد يكونوا »معاقني« ب�سبب قوى خارجية 

وجمتمعية بداًل من عاهتهم، وي�ستخدم هوؤالء املنظرون م�سطلح »االإعاقة« لالإ�سارة اإىل اال�ستبعاد الناجت عن العملية املجتمعية بداًل من 

العاهة. 

ال�سفة  ال�سخ�ض لي�ست  الطريقة، فاإعاقة  اأواًل«، وطبًقا لهذه  ا�ستخدام لغة قائمة على فكرة »النا�ض  اأخرى تتمثل يف  اإنه هناك طريقة  غري 

املميزة لديه، بل واحدة من الكثري من ال�سفات، وبالتايل ميكن ا�ستخدام عبارتي »االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة« و«ذوي االإعاقة« ب�سكل تباديل. 

اأما هذا الدليل في�ستخدم لغة النا�ض اأواًل باعتبارها املعيار الذي حددته اأف�سل املمار�سات طبًقا التفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

املنظمات  لو�سف  اإعاقة  باأ�سخا�ض ذوي  ُي�ستخدم م�سطلح منظمة معنية  القاعدة  لهذه  ا�ستثناء  الدولية.لكن  للتنمية  االأمريكية  والوكالة 

ا، وبالرغم من اأن امل�سطلح ال يت�سق ولغة النا�ض اأواًل، فقد �سار امل�سطلح  التي تتكون من اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة يعملون على اإدراتها اأي�سً

املف�سل وال�سائع ا�ستخدامه لالإ�سارة اإىل هذا النوع من منظمات املجتمع املدين. لذا ال تتفاجاأ اإذا ما اأ�سار بع�ض االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

اإىل اأنف�سهم با�ستخدام كلمات يعتربها غريهم من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سلبية، فاالإعاقة مفهوم م�ستمر يف التطور، ويطرح اجلدول اأدناه 

بع�ض االأمثلة للغة النا�ض اأواًل. 

ال�سكل 2: لغة النا�ص اأوًل

بدًل من:قل: 

ذوي االحتياجات اخلا�سة، املعاقنياالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

�سجني الكر�سي املتحرك\رهن الكر�سي املتحركي�ستخدم كر�سي متحرك

اأ�سخا�ض عاديون\اأ�سحاء\قادرونناخبون من دون اإعاقات

اإنها ك�سيحةلديها اإعاقة بدنية

اإنها معاقة �سمعًيااإنها �سماء\�سعيفة ال�سمع

اإنه متوحدلديه توحد

اإنها متخلفة عقلًيالديها اإعاقة فكرية\نف�سية اجتماعية

طفل داونطفل لديه متالزمة داون

اإنه يعاين من االإيدز\مبتلى باالإيدز\�سحية لالإيدزفرد لديه اإيدز

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني26

تعّهٌد يحمل ت�قيع حزب �سيا�سي يف مقدونيا، واعداً الت�سديق على حق�ق الأ�سخا�ض ذوي 

الإعاقة يف غ�س�ن اأول مئة ي�م من عمل الربملان اجلديد، عقب انتخابات 2011.



تنوع جمتمع الإعاقة 

لي�سوا  االإعاقة  ذوي  فاالأ�سخا�ض  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  بني  والفروق  االختالفات  اإىل  االلتفات  ينبغي  ال�سيا�سي،  االإ�رصاك  دعم  عند 

متطابقني اإذ يوجد بينهم الرجال والن�ساء، والكبار وال�سباب، واملثليني وامل�ستقيمني، وامل�سلمني واليهود، واالأغنياء والفقراء ، كما ينتمي 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل كل جماعة اإثنية، وغالًبا ما يوؤدي املزج بني هويات متعددة اإىل تهمي�ض مزدوج اأو ثالثي.

ويجدراالإ�سارة اإىل اأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يواجهون اأنواع خمتلفة من التحديات الفريدة من نوعها، فمثال غالًبا ما يكون من االأ�سهل 

على االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات البدنية والب�رصية اأن يتفاعلوا مع اأ�سخا�ض من غري ذوي االإعاقة نظًرا لعدم وجود عائق يف التوا�سل، بينما 

ٌمّ من ناحية اأخرى �سعوبة اأكرب يف حماولة التوا�سل مع من ال يعرفون لغة االإ�سارة، وميكن لهذه الفجوة يف التوا�سل  غالًبا ما يواجه ال�سُ

اأن توؤدي اإىل املزيد من التهمي�ض، وهو ما يعني يف �سياق االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية اأن االأطراف ال�سيا�سية كهيئات اإدارة االنتخابات 

واالأحزاب ال�سيا�سية يجب اأن يكونوا على دراية مبختلف طرق التوا�سل التي تت�سمن على �سبيل املثال لغة االإ�سارة اأو التعليقات يف مقطع 

اأن لكل بلد لغة االإ�سارة اخلا�سة به واأنه يف بع�ض البلدان تكون  اأن يكون االأطراف مدركني  اإ�رصاكية، لكن ينبغي  فيديو توا�سلي كخطوة 

هناك اختالفات اإقليمية يف االإ�سارات خا�سة بني جمتمعات ال�سم االأ�سلية.  وحتى داخل جمتمع االإعاقة، غالًبا ما يعاين االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقات الفكرية والنف�سية االجتماعية من التجاهل واال�ستبعاد ب�سبب التمييز، كما اأن هناك بع�ض االإعاقات التي ال تظهر ب�سكل مبا�رص، 

مثل اال�سطراب ذو االجتاهني اأو االأمل املزمن، وي�سار اإىل هذه االأنواع من االإعاقات باالإعاقات غري الظاهرة، نظًرا لهذه االختالفات، ينبغي 

اأال تتم معاملة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كفئة متطابقة.

وتعد االإعاقة اأمًرا فريًدا من نوعه مبا اأنها قد حتدث الأي �سخ�ض يف اأي وقت وميكن اأن تكون موؤقتة، كما تختلف طرق جتاوب احلكومات مع 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فرغبة احلكومة يف م�ساعدة م�سابي احلروب ميكن اأن توؤدي يف بع�ض االأحيان اإىل توفري اأف�سل للخدمات ملجتمع 

االإعاقة باأ�رصه واالعرتاف بحقوقه، فعلى �سبيل املثال، يف اأرمينيا، تتم معاملة م�سابي احلروب باإجالل مما يوؤدي اإىل ا�ستعداد الدولة اإىل 

حت�سني اإمكانية الو�سول. كما ميكن للكوارث الطبيعية اأن توؤدي باحلكومات اإىل الرتكيز على اإ�رصاك ذوي االإعاقة، ففي بورما مل تبداأ احلكومة 

يف و�سع �سيا�سات ت�ستهدف االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة حتى وقوع اإع�سار 2008، غري اإنه يف غالبية الظروف، يتطلب املزيد من االإ�رصاك قيام 

جمتمع ذوي االإعاقة املحلي واالأبطال ذوي العقليات التقدمية يف احلكومة باملدافعة. 

ال�سيدات ذوات الإعاقة 

اإعاقتهن  ب�سبب  التمييز  �سعف  االإعاقة  ذوات  ال�سيدات  تواجه  ما  غالًبا 

االإعاقة  ال�سيدات ذوات  احتماالت متكن  االجتماعي، كما تنخف�ض  ونوعهن 

اأو  وتاأهيل،  �سحية  رعاية  اأو  مقارن،  تدريب  اأو  تعليم  على  احل�سول  من 

فر�ض توظيف مقارنة بال�سيدات من غري ذوات االإعاقة، ونتيجة لذلك ترتفع 

احتماالت معي�ستهن يف فقر وعزلة بعيًدا عن احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية 

ملجتمعاتهن. 

 ت�سكل ال�سيدات ذوات االإعاقة حوايل ثالثة اأرباع 
8
وطبًقا للوكالة االأمريكية،

اإجمايل عدد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل، 

ومع تلك الن�سبة املرتفعة من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الذين يواجهون عوائق 

النوع  القائمة على  التحديات  االأهمية مبكان فهم  باعتبارهن �سيدات، فمن 

ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعيق  حيث  الكاملة،  ال�سيا�سية  تعوق  التي  االجتماعي 

لل�سيدات جمموعة متنوعة من العوائق املوؤ�س�سية واالجتماعية\الثقافية التي 

غالًبا ما ت�سكلها االإعاقة. 
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8   ال�سيدات ذوات االإعاقة. الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية 

.”http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities“
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هذه املط�ية ت�ستهدف ن�ساء من ب�رما قبل انتخابات 2012، 

وت�سمل اأي�سًا الن�ساء ذوات الإعاقة.



فعلى امل�ستوى املوؤ�س�سي، غالًبا ما يكون الوفاء ب�رصوط املواطنة اأو التوثيق الالزمة 

املواطنة  قوانني  ب�سبب  الرجال  على  منه  ال�سيدات  على  اأ�سعب  الناخبني  لت�سجيل 

التمييزية يف الكثري من البلدان، حيث اأن الت�سجيل للت�سويت وعملية الت�سويت غالًبا 

ما ي�سحبهما اأوقات انتظار طويلة اأو م�سافات �سفر كبرية تتعار�ض مع امل�سوؤوليات 

املنزلية لل�سيدات، اأو جداول عملهن، اأو نق�ض ما لديهن من اأموال وحرية حركة. يف 

البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل، تعي�ض 65-70% من ال�سيدات ذوات االإعاقة يف 

9
مناطق ريفية مما يزيد من �سعوبة و�سولهم اإىل اللجان االنتخابية.

كما متثل م�سكالت ال�سالمة املتعلقة بالعنف االنتخابي القائم على النوع االجتماعي 

عائق اآخر اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سيدات، اإذ تبلغ احتماالت تعر�ض ال�سيدات ذوات 

االإعاقة اإىل عنف بدين اأو جن�سي ثالثة اأ�سعاف احتماالت تعر�ض ال�سيدات غري ذوات 

10
االإعاقة له.

وتت�سمن العوائق االجتماعية والثقافية التي تواجه م�ساركة املراأة االفتقار اإىل الوعي املدين وال�سيا�سي الذي غالًبا ما ينتج عن انخفا�ض 

م�ستويات معرفة القراءة والكتابة والتعليم بني ال�سيدات، اإال اأن امل�ستويات االأقل من التعليم التي يعاين منها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة غالًبا 

ما تكون اأعلى بني ال�سيدات، حيث يقدر برنامج االأمم املتحدة االإمنائي معدالت معرفة القراءة والكتابة بني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب%3، 

11
بينما تنخف�ض تلك الن�سبة اإىل 1% بني ال�سيدات ذوات االإعاقة عاملًيا.

 لكن 
12

وميكن للتقاليد الثقافية التي تقيد ا�ستقاللية املراأة اأو ترهب املراأة عن ممار�سة اختيارتها الفردية اأن ت�سفر عن الت�سويت بالوكالة،

يف حالة ال�سيدات ذوات االإعاقة الالتي تعتمدن ب�سكل اأكرب على الدعم االأ�رصي يزداد هذا اخلطر. 

وبالرغم من اأن القانون يعرتف بكل حقوق املراأة تقريًبا، فاإن حتقيق التقدم يف امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ومتثيلها غالًبا ما يتخلف عن 

موؤ�رصات التنمية االأخرى، ويف الوقت ذاته ال يزال عدد امل�رصوعات، والعامالت يف جمال اإدارة االنتخابات، وقياديات االأحزاب ال�سيا�سية 

�سغرًيا ب�سكل خميف مع توافر م�ستويات اأقل من التمثيل لل�سيدات ذوات االإعاقة، وميكن لتواجد ال�سيدات يف منا�سب قيادية مع زمالئهن 

من الرجال املراعون مل�ساألة النوع االجتماعي اأن يلعب دوًرا هاًما يف عك�ض هذا التوجه. ففي بع�ض البلدان كالعراق ورواندا، حتققت بع�ض 

املكا�سب يف املجال�ض الت�رصيعية من خالل ح�س�ض النوع االجتماعي، حيث اإن امل�ساركة الكاملة لل�سيدات يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية 

ا.  واالقت�سادية ال تفيدهن وحدهن، بل تفيد عائالتهن وجمتمعاتهن وبالدهن اأي�سً

املنظمات املعنية بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

منظمات  م�سطلح  وي�سري  والتنظيم.  املدافعة  خالل  من  اإعاقة  ذوي  اأ�سخا�ض  االأ�سا�ض  يف  االإعاقة  حلقوق  العاملية  احلركة  قيادة  يتوىل 

االإعاقة يحتلون يف  االأ�سخا�ض غري ذوي  اأن  اإعاقة ول�ساحلهم، ومع  اأ�سخا�ض ذوي  التي يديرها  اإىل املنظمات  االإعاقة  االأ�سخا�ض ذوي 

بع�ض االأحيان ع�سوية منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فغالبية الع�سويات والقيادات يجب اأن تذهب لذوي االإعاقة حتى ميكن اعتبار 

املنظمة منظمة اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة، وتتواجد منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف كل بلد تقريًبا ومتيل اإىل االلتفاف حول �سعار موحد 

هو »ال �سيء يخ�سنا من دوننا«. 

9   »ورقة حقائق: العنف �سد ال�سيدات والفتيات ذوات االإعاقة« وومن ووت�ض. االأمم املتحدة. 

.”http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact sheet VAWG with disabilities FINAL .pdf“
10   البنك الدويل\جامعة ييل. »االإيدز واالإعاقة: ت�سجيل االأ�سوات املختفية« اأبريل 2004:10. 

.”http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Health-and-Wellness/HIVAIDS.pdf“
11   تاأهيل االأمم املتحدة.«ورقة حقائق تاأهيل االأمم املتحدة ب�ساأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«. االأمم املتحدة 

?http://www.un.org/disabilities/default.asp“
ا اآخر للت�سويت نيابة عنه.  12   الت�سويت باالإنابة هو قيام ال�سخ�ض بت�سمية �سخ�سً
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يف بورما، وّفرت املوؤ�س�سة الدولية 

للنظم االنتخابية التدريب لبناء 

قدرات الن�ساء ذوات االإعاقة و�سواهّن، 

امل�سنّفات �سمن فئة القيادات ال�سعبية، 

لتعزيز ثقتهن باأنف�سهن ومتكينهن 

من امل�ساركة يف العملية االنتقالية 

واملدافعة عن االأولويات اخلا�سة بهن.



لذلك يعد اإ�رصاك املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي 

ت�سميم  طريق  على  واأ�سا�سية  اأوىل  خطوة  االإعاقة 

االإعاقة  ذوي  خربة  تقدم  فهي  ال�ساملة،  الربامج 

وتنفيذها،  ال�ساملة،  الربامج  ت�سميم  عملية  يف 

االأ�سخا�ض  تعبئة  وميكنها  وتقييمها،  ومتابعتها، 

ذوي االإعاقة من خالل �سبكاتها للم�ساركة. وهناك 

منظمات ا�سخا�ض ذوي اإعاقة تركز على نوع معني 

وجمموعات  الوطني  امل�ستوى  على  االإعاقة  من 

مظلية ت�سمل اأع�ساء من جميع اأنحاء البالد لديهم 

كل اأنواع االإعاقة، كما اأن هناك العديد من التجمعات 

لل�سباب  االأفريقية  كال�سبكة  والدولية  االإقليمية 

 ،
14

لالإعاقة االأوروبي  واملنتدى   ،
13

االإعاقة ذوي 

 واملنظمات التي تعمل 
15

والتحالف الدويل لالإعاقة.

ت�سملهم  اأن  دون  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ل�سالح 

اأن  بال�رصورة يف كل م�ستويات ع�سويتها ميكنها 

اإنه  اإال  ا،  اأي�سً مفيدين  مدين  جمتمع  �رصكاء  تكون 

باالأ�سخا�ض  املعنية  املنظمات  مع  العمل  يف�سل 

ذوي االإعاقة ل�سمان اإدراج منظور االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة يف ت�سميم وتنفيذ الربامج. 

تق�سيم جمتمع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

قبل التعامل مع اأي �رصيك حملي، من املفيد دائًما مقابلة جمموعة من املنظمات، وهو ما يت�سمن منظمات متثل اأنواع معنية من االإعاقة، 

باالإ�سافة اإىل منظمات معنية باأنواع خمتلفة من االإعاقة متثل كل اأنواع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فاملنظمات التي تعمل يف مناطق ريفية 

غالًبا ما يكون لديها اأولويات واهتمامات خمتلفة، وبالتايل ينبغي اإ�رصاكهم يف عملية ت�سميم الربامج مع املنظمات التي تعمل يف مراكز 

ح�رصية. ففي حالة الدخول يف �رصاكة مع منظمة معنية باأ�سخا�ض ذوي اإعاقة، هناك العديد من العوامل التي تتطلب املزيد من الدرا�سة وقد 

توؤدي اإىل احلاجة اإىل تخ�سي�ض وقت اإ�سايف لتق�سيم جمتمع املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

ال�سيا�سي، فمن ال�سعب  وقد يكون هناك تق�سيمات داخل جمتمع االإعاقة قائمة على مواقف املنظمات من الق�سايا واهتمامهم بالن�ساط 

التحرك يف جمتمع املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، اإذ قد ت�سعر منظمات معينة باحلاجة اإىل جتنب احلراك ال�سيا�سي العلني نظًرا 

العتمادهم على املوارد احلكومية للقيام مبهتمهم االأ�سا�سية يف تقدمي اخلدمات. وقد يكون لدى بع�ض املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة موقف مف�سل ناجت عن ارتباطات بحزب �سيا�سي بعينه اأو عن تارخيهم باعتبارهم امل�ستفيد الرئي�سي من املوارد احلكومية، كما 

قد يكون هناك ا�ستياء بني منظمات خمتلفة تتناف�ض على جمموعة حمدودة من املوارد، حيث تعتمد بع�ض املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة على متويل من جهات مانحة اأو مقدمي دعم يوؤثر موظفيهم على اأعمال و�رصاكات املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

.”http://aywdn.wordpress.com“ 13   ال�سبكة االأفريقية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

.”http://www.edf-feph.org“ 14   املنتدى االأوروبي لالإعاقة

.”http://www.internationaldisabilityalliance.org/en“ 15   التحالف الدويل لالإعاقة

29اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية
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ن�ساء يف ب�رما يدوّن مالحظاتهن بطريقة برايل اأثناء تدريب ح�ل احلق�ق املدنية 

والنتخابية.
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يف بحثه عن �رصكاء لربنامج ي�ستهدف 

م�ساعدة جمتمع ذوي االإعاقة، توا�سل 

املعهد الدميقراطي الوطني مع منظمات 

غري حكومية اأخرى تهتم ب�سوؤون 

االإعاقة يف البلد، مبا فيها املنظمة 

الدولية للمعوقني. وبعد اأن ر�سد عدداً 

من املنظمات البارزة املعنية بذوي 

االإعاقة، قّيم املنظمات االأكرث اأهلية 

للم�ساعدة يف بناء املهارات ال�سيا�سية، 

عاقداً يف النهاية ال�رصاكة مع املنظمات 

التي بدت اأكرث رغبًة واهتمامًا يف 

االنخراط يف العمل ال�سيا�سي. ال �سّك اأّن 

ر�سم هذه اخلريطة االأولية قبل ال�رصوع 

بتنفيذ الربنامج جّنب املعهد االرتباط 

مبنظمات يوؤخذ عليها انحيازها 

ال�سيا�سي اأو عدم اهتمامها بامل�سار 

االإ�سالحي.

اأن  االإعاقة  من  باأنواع خمتلفة  املعنية  للمنظمات  احلاالت، ميكن  بع�ض  اإنه يف  اإال 

تكون اأكرث ا�ستعداًدا للدخول يف احلراك ال�سيا�سي من املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض 

ما  غالًبا  واحدة  اإعاقة  متثل  التي  فاملنظمات  واحدة،  فئة  متثل  التي  االإعاقة  ذوي 

تكون اأكرث ارتباًطا بالو�سع احلايل وقد ال ترى فائدة من رفع اأ�سواتها اأو من الدخول 

يف �رصاكات مع منظمات اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة اأخرى تنظر اإليها باعتبارها منظمات 

املعنية  املنظمات  اأن  يعني  ال  هذا  اأن  اإال  جمتمعاتهم،  من  واملوارد  الرتكيز  تاأخذ 

برامج  يف  املنا�سبني  ال�رصكاء  ميثل  من  وحدها  هي  االإعاقة  من  خمتلفة  باأنواع 

امل�ساعدة الدميقراطية، بل يعني فقط اأن املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

لديها دوافع وق�سايا مت�سابكة يف كل موقف، ففي الكثري من املواقف، قد يكون من 

عن  البحث  ثم  البداية،  يف  املنظمات  من  متنوعة  ملجموعة  امل�ساعدة  تقدمي  املفيد 

العمل اجلماعي  فر�ض تتقاطع فيها االحتياجات واالهتمامات وتت�سح فيها فوائد 

ب�سورة اأكرب. 

مب�ستوى  يتعلق  فيما  االأ�سغر  واالأجيال  االأكرب  االأجيال  بني  فجوة  هناك  يكون  وقد 

ا�ستعدادهم للم�ساركة �سيا�سًيا، وهو االأمر املرتبط مبجتمع االإعاقة يف �سياقات بلدان 

حمددة، حيث اإن االأجيال االأكرب قد تكون اأكرث حذًرا يف املخاطرة بالروابط ال�سيا�سية 

والدعم احلكومي واأقل مياًل للم�ساركة يف املنظمات واجلهود اخلا�سة باأنواع خمتلفة 

من االإعاقة. 

 
16
الأ�سا�ص القانوين للحقوق ال�سيا�سية للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

يعد مفهوم »ال�سخ�ض الواحد وال�سوت الواحد« جوهري لتحقيق الدميقراطية، فاحلق يف الت�سويت يوفر فر�سة لكل االأ�سخا�ض كي يوؤثروا 

على القرارات التي توؤثر على حياتهم، لكن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة غالًبا ما يعانون من التمييز �سدهم يف هذا ال�سدد. 

وتعترب اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة املعيار الدويل االإر�سادي فيما يخ�ض اإ�رصاك ذوي االإعاقة، فقد وقع عليها 82% من الدول 

، حيث تن�ض املادة 29 من االتفاقية على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 
17

االأع�ساء يف االأمم املتحدة و�سدق عليها 72% من هذه الدول

والعامة، وتطالب الدول ب»اأن تكفل لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإمكانية امل�ساركة ب�سورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على قدم 

امل�ساواة مع االآخرين، اإما مبا�رصة واإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية.«

بينما تركز املادة 12 على االأهلية القانونية، وهي م�ساألة غالًبا ما توؤثر على حق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات الفكرية اأو النف�سية االجتماعية، 

وهي املادة التي ت�سرتط اأن ت�سمن احلكومات »حق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االعرتاف بهم يف كل مكان كاأ�سخا�ض اأمام القانون«، واأن 

»يتمتع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باأهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع اآخرين«، واأن يتم ال�سماح لهم باحل�سول على دعم يف ممار�سة هذه 

احلقوق. وهو ما يعني يف �سياق االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية اأن قوانني االنتخابات ينبغي اأال حتتوي على ن�سو�ض تقيد حق االأ�سخا�ض 

اخلا�سعني اإىل الو�ساية يف الت�سويت، ويف حالة احتياج اأي ناخب اإىل امل�ساعدة، ينبغي توفريها له اأو لها. 

وقد اأدت اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل رفع الرتكيز على االإعاقة حول 

العامل، اإذ وفرت فر�سة لرفع الوعي العام ب�ساأن حقوق االإعاقة، وفر�سة لدفع هيئات 

اإدارة االنتخابات وغريها من اجلهات احلكومية يف البلدان التي وقعت على االتفاقية 

16   مقتطفات من املعايري املوجودة يف امللحق. 

17   تاأهيل االأمم املتحدة »التوقيعات والت�سديقات القائمة على اتفاقيات واالختيارية« االأمم املتحدة

 http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166.  مت الدخول على االتفاقية اأخر مرة يف27 نوفمرب، 2013. 

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني30



من  ميكن  جديدة  �سيا�سية  م�ساحة  االتفاقية  توفر  كما  الدولية،  بالتزاماتها  للوفاء 

خاللها لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة م�ساءلة احلكومات ب�سورة اأكرب ب�ساأن الق�سايا التي 

تهمهم، فوجود هذه الوثيقة املعرتف بها دولًيا يعطي املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض 

االتفاقية  املدرجة يف  الن�سو�ض  بالتوقيع على  الدول  االإعاقة فر�سة مطالبة  ذوي 

والت�سديق عليها وتنفيذها بالكامل. وميكن ملتابعة تنفيذ االتفاقية اأن يوؤدي اإىل فتح 

حوار اأو�سع بني �سناع القرار ب�ساأن العوائق التي تواجه االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة عند 

امل�ساركة يف كل بلد وب�ساأن و�سع �سيا�سات عامة اأ�سمل. 

وميكن التفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة فتح املجال الإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة اأثناء االنتخابات، وباالإ�سافة اإىل الن�سو�ض التي ت�سمن احلق يف امل�ساركة، 

ميكن للمواطنني ا�ستخدام املعايري املو�سحة يف االتفاقية باعتبارها نقطة بداية

ال�رصاك جوهري واأ�سا�ض للمدافعة عن ق�سايا معينة متثل اأهمية، وهكذا تخلق االتفاقية بيئة منا�سبة الإجراء مناق�سات �سيا�سية ب�ساأن ق�سايا 

االإعاقة التي مل يكن من املحتمل اإجرائها يف ظروف اأخرى، فهي ت�سمح للمواطنني بالدخول يف مناق�سات طبًقا للمعايري وال�رصوط الدولية املقبولة 

مبوجب اإلزامات املعاهدة وتخلق م�ستوى اإ�سايف من التحديد يف املناق�سات، اإذ توفر االتفاقية نقطة بداية لتفاعل ذو معنى ولي�ض �سطحًيا. 

وحتمي املعاهدات الدولية االأخرى حق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف الت�سويت واالنتخاب، كما هو احلال يف املادة 25 من العهد الدويل 

 .
19

، واملادة 12 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان
18

للحقوق املدنية وال�سيا�سية

 

الدويل  العهد  على   )4(24 العام  التعليق  لكن 

ي�سمح للدول بتنفيذ احلرمان من حق الت�سويت 

 وقد 
20

اأو تقلد املنا�سب ب�سب »القدرة العقلية«.

 ،1966 يف  للتوقيع  املجال  الدويل  العهد  فتح 

الدويل  القانون  يف  احلديثة  فالتوجهات 

كاتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة والفقه 

املحكمة  ق�سية  مثل  بها  املرتبط  القانوين 

االأوروبية حلقوق االإن�سان كي�ض �سد املجر تعد 

اأن احلقوق قد تطورت واأن املعايري  دلياًل على 

ففي  العام.  التعليق  تنت�رص على عك�ض  احلديثة 

�سد  كي�ض  ق�سية  يف  االأوروبية  املحكمة  حكم 

املجر، رجعت املحكمة اإىل قانون الق�سية الذي 

ففي  منحة.  لي�ض  الت�سويت  يف  »احلق  اأن  قال 

القرن الواحد وع�رصين يجب اأن يكون االفرتا�ض 

حيث  االإ�رصاك،  ل�سالح  دميقراطية  دولة  يف 

21
�سار االقرتاع العام هو املبداأ االأ�سا�سي«.
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وّزعت املنظمة املظلة املعنية بذوي 

االإعاقة يف زميبابوي ن�سخًا عن حقوق 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل جميع 

امل�سوؤولني يف هيئات اإدارة االنتخابات 

على امل�ستوى املحلي، وذلك يف اإطار 

مبادرة تهدف اإىل توعية املوظفني على 

هذه احلقوق.

منظمة مك�سيكية معنّية بذوي الإعاقة تقّدم عر�سًا اأمام املجل�ض ال�طني لدمج وتنمية الأ�سخا�ض 

ذوي الإعاقة قبل انتخابات 2012.

.http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 18   »العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية« – االأمم املتحدة

.http://www.un.org/en/documents/udhr 19   االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان«. االأمم املتحدة

20   االأمم املتحدة: مكتب املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان« التعليق العام رقم 25: احلق يف امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة، وحقوق الت�سويت، وحق احل�سول على اخلدمة 

.http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument 1996.)25 العامة بالت�ساوي )املادة

21   اأالجو�ض كي�ض �سد املجر. املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان. 20 مايو 2010. ق�سية االجو�ض كي�ض �سد املجر. املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 

.http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800
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�أعتقد �أن متكن �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة من �لت�صويت و�مل�صاركة يف 

تلك �لعملية يربطنا باملجتمع ومبو�طني �لبلد �لذي نعي�س فيه، لذ� 

فهي م�صاألة �صديدة �جلدية. 

�سارلوت ماكلني- ناالبو

من�سق تنمية اإ�رصاك ذوي االإعاقة، الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية

، واإعالن 
22

ا معايري اإقليمية مثل اإعالن بايل ب�ساأن تعزيز دور وم�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف اإحتاد دول جنوب �رصق اآ�سيا وهناك اأي�سً

.
23

فيني�سيا املراجع والتف�سريي ملدونة املمار�سة اجليدة يف االأمور االنتخابية ب�ساأن م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

�سيا�سات الإعاقة بني وكالت دعم التنمية 

تبنت الكثري من وكاالت الدعم �سيا�سات اإ�رصاك الإعاقات متعددة ل�سمان اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف برامج التنمية وتاأثرهم بها تاأثًرا 

، فمثل هذه ال�سيا�سات ت�ساعد على اإعطاء اإ�رصاك االإعاقة اأولوية وتقدمي اأطر ي�سرت�سد بها العاملون يف جمال التنمية يف عملهم.
24

اإيجابًيا

 .
25

لذلك طرحت الوكالة االأ�سرتالية للتنمية الدولية واحدة من اأكرث �سيا�سات اإ�رصاك االإعاقة �سمواًل يف 2008 حتت عنوان »التنمية للجميع«

امل�سوؤولة يف  احلكومة  وموؤ�س�سات  االإعاقة  ذوي  باالأ�سخا�ض  املعنية  املنظمات  مع  بالت�ساور  املو�سوعة  لال�سرتاتيجية  الرئي�سي  والناجت 

للح�سول على  اأف�سل  اإمكانية  لتح�سني م�ستوى حياتهم من خالل  االإعاقة  االأ�سخا�ض ذوي  يتمثل يف »دعم  امل�ساعدة  بلد من متلقي   20

اإطار هذه اال�سرتاتيجية، توجه الوكالة  نف�ض الفر�ض يف امل�ساركة، واال�سهام، و�سناعة القرار، والرفاهة االجتماعية كاالآخرين«. و�سمن 

االأ�سرتالية املوارد للحد من مواطن اخللل التي ميكن جتنبها يف الربامج التي تركز على جماالت كاأمن الطرق والعمى الذي ميكن جتنبه. 

وباالإ�سافة اإىل هذه ال�سيا�سة امل�ستهدفة، اأدرجت الوكالة االأ�سرتالية »تعزيز حياة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة« كواحد من اأهداف التنمية الكلية 

الع�رصة �سمن �سيا�سة اأ�سرتاليا يف الدعم. وقد ك�سف تقييًما ال�سرتاتيجية الدعم للجميع جرى يف 2012 عن التمويل املخ�س�ض وعن اإر�سادات 

اأدى اإىل تطورات ملحوظة يف حياة االأ�سخا�ض ذوي  وا�سحة وموظفني ملتزمني يف كال من كانبريا والعديد من املواقع حول العامل مما 

.
26

االإعاقة يف البلدان امل�ستفيدة

ولدى الوكالة االأمريكية �سيا�سة اإعاقة مطبقة منذ 1997 حتث ال�رصكاء واملوظفني »على جتنب التمييز �سد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف 

البلد  اإ�رصاك �رصكاء، وحكومات، ومنظمات منفذة، وغريهم من اجلهات املانحة من  االأمريكية وعلى حتفيز  الوكالة  التي متولها  الربامج 

الق�سايا  اأن  على  ال�سيا�سة  وتوؤكد   .
27

لهم م�ساوية  فر�سة  وتوفري  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  �سد  للتمييز  حمارب  مناخ  تعزيز  يف  امل�سيف 

املرتبطة باالإعاقة �رصورية للتنمية الدولية، واأن الت�ساور مع اأع�ساء جمتمع االإعاقة �سديد االأهمية، واأن اال�ستثمار يف منظمات االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة وتقويتها خطوات اأ�سا�سية لتعزيز حقوق االأن�سان اخلا�سة باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

«

«

22   احتاد دول جنوب �رصق اآ�سيا »اإعالن بايل ب�ساأن تعزيز دور وم�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف احتاد دول جنوب �رصق اآ�سيا« 

.”http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf“
23   جمل�ض اأوروبا وجلنة فيني�سيا »االإعالن املراجع والتف�سريي ملدونة املمار�سة اجليدة يف االأمور االنتخابية ب�ساأن م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة« 

.>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx<
.http://www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_html  :24   جمموعة �سيا�سات اإ�رصاك اإعاقة من اإعداد موبيليتي اإنرتنا�سيونال  متاح على

25   »الوكالة االأ�سرتالية للتنمية الدولية »التننمية للجميع: جتاه برنامج دعم اأ�سرتايل �سامل لالإعاقة 2012-2009« 

.>http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.aspx<
26   كيلي، وليندا، ولوريان وابلينج. اأ�سرتاليا.الوكالة االأ�سرتالية للتنمية الدولية. ا�سرتاتيجية التنمية للجميع: مراجعة ن�سفية. 2012. 

.>http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.pdf<
27   الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية. مكتب تن�سيق ال�سيا�سة والربنامج. ورقة �سيا�سة الوكالة االأمريكية ب�ساأن االإعاقة، وا�سنطن العا�سمة، 1997. 

.>http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf<
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ومن اأجل اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على التزام الوكالة االأمريكية بتحقيق التنمية ال�ساملة، اأ�سدرت الوكالة توجيهني ب�سيا�سات: 

واملنح،  العقود،  يف  االأمريكية  بالوكالة  اخلا�سة  االإعاقة  ل�سيا�سة  الداعم   (AAPD)  17-04 ال�رصاء  يف  امل�ساعدة  �سيا�سة  توجيه 

والعقود التعاونية: مت و�سع هذا التوجيه من اأجل �سمان التزام املتعاقدين ومتلقي املنح الأق�سى درجة ممكنة و�سمن اإطار املنحة 

ب�سيا�سة االإعاقة اخلا�سة بالوكالة االأمريكية، فهي حتتوي على ن�سو�ض يجب اإ�سافتها يف كل الطلبات واملنح الناجتة عن ذلك 

للعقود، واملنح، والعقود التعاونية. 

 

ي�سرتط هذا  التعاونية:  والعقود  العقود، واملنح،  املعاقني يف  الإمكانية و�سول  االأمريكية  الوكالة  الداعم ملعيار   07-05 AAPD
االإعاقة يف كل  الو�سول لالأ�سخا�ض ذوي  اإمكانية  التعاونية مبعايري  العقود، واملنح، والعقود  ا ملزًماأ يف كل  التوجيه توافر ن�سً

البنايات اأو املن�ساأت اجلديدة اأو التي خ�سعت الأعمال جتديد اأو تغيري. 

كما اأن الوكالة االأمريكية لديها قائمة بريدية الأبطال االإعاقة ت�سجع العاملني يف املقر الرئي�سي ويف مقار البعثات على الت�سارك يف الدرو�ض 

امل�ستفادة وعلى طلب االإر�ساد ب�ساأن ممار�سات االإعاقة ال�ساملة.

ي�سري مكتب  اأن�سطتهم، حيث  االإعاقة يف  االأ�سخا�ض ذوي  اإ�رصاك  اأهمية  االأخرى على  االأمريكية  توؤكد وكاالت احلكومة  ذلك،  وعالوة على 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان والعمل التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية حتديًدا اإىل اإ�رصاك االإعاقة يف معايري مراجعة املقرتحات اخلا�سة 

بهم، فق�سم »متابعة وتقييم الربنامج« يو�سي بت�سنيف البيانات تبًعا لالإعاقة، وتن�ض »جودة فكرة الربنامج« على اأن الربامج ينبغي اأن 

يعد مكتب  وبالتايل  االإعاقة...«  ذوي  واالأ�سخا�ض  املراأة،  بينهم  من  واالأ�سعف،  اأكرث من غريهم  للخطر  املعر�سني  »ال�سكان  تنمي حقوق 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان والعمل مثااًل جيًدا على اجلهة املانحة التي توؤكد على اأهمية اإ�رصاك االإعاقة يف االأن�سطة، واالأهداف، واالأغرا�ض 

املقابلة، وينفذ هذه ال�سيا�سة من خالل منح نقاط اإ�سافية للمقرتحات ال�ساملة. 

 ،
28

وعلى نحو مماثل، الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية و�سعت �سيا�سة اإ�رصاك يف 2009 حتت عنوان حق�ق الإن�سان لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

اأف�سل،  فر�ض  وتوفري  االإعاقة،  ذوي  والفتى من  والفتاة  والرجل  باملراأة  اخلا�سة  االإن�سان  احرتام حقوق  لل�سيا�سة  املو�سح  الهدف  وكان 

االأ�سخا�ض  اإىل  ال�سيا�سة بااللتفات  ال�سويد تعاون تنموي. وتنادي  التي تقدم فيها  البلدان  وتوفري املجال لتح�سني ظروفهم احلياتية يف 

اأكرب  اإتخاذ القرار اخلا�سة بالوكالة ال�سويدية، كما ت�سيف ن�سو�ض ل�سمان حتقيق فهم وتوفري معرفة  ذوي االإعاقة يف العمل وعمليات 

الأفراد ومنفذي الوكالة ال�سويدية حول موقف حقوق االإن�سان والظروف احلياتية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، حيث متثل ال�سيا�سة جهًدا يهدف 

اإىل ا�ستخدام بيان ال�سيا�سة العامة لل�سويد القائمة على احلقوق ب�ساأن التنمية العاملية الذي يقول باأن »منظور احلقوق يت�سمن تركيًزا على 

الفئات التي يقع عليها متييز من بينها االأفراد والفئات املهم�سة، اإذ ينبغي اأن يكون النا�ض قادرين على التمتع بحقوقهم بغ�ض النظر عن 

النوع االجتماعي، اأو العمر، اأو االإعاقة، اأو املجموعة االإثنية، اأو التوجه اجلن�سي.« لكن االأهم اأن ال�سيا�سة مت و�سعها بعد اإجراء حتليل يقول 

باأن ورقة املوقف ال�سادرة عن الوكالة ال�سويدية يف 2005 حتت عنوان االأطفال والبالغني ذوي التحديات مل حتقق اأثًرا كافًيا فيما يخ�ض 

�سمان اإ�رصاك االإعاقة يف اأعمال الوكالة. ويعد هذا التقييم املنتظم لتاأثري ال�سيا�سة والتطويرات التالية جانب اأ�سا�سي اآخر يف �سيا�سة الوكالة 

ال�سويدية. 

اجلهة  اخلريي\دليل  العمل  بعد  ما  عنوان  حتت  كتاب  االإعاقة  وجمتمع  املانحة  اجلهات  مع  بالتعاون  االإعاقة  حقوق  �سندوق  األف  وقد 

احلقوق  قائم على  املانحة ملنهج  اجلهات  ا�ستخدام  االإعاقة وكيفية  اتفاقية حقوق ذوي  ا�ستغالل  كيفية  يتحدث عن   
29

لالإ�رصاك املانحة 

للتعامل مع االإعاقة يف برامج التنمية الدولية. 

28   دال�سرتوم، واأنيتا، و�سارلوتا بريدبريج، وليندا ليندبلوم،وكري�ستني لوندبرج، وجون نوركفي�ست، وكاميال اأوتو�سون، الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية، حقوق االإن�سان 

http://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1< .2009 ،لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية

.>&orderlistmainid=294&printfileid=294&filex=402323664960
29   داوين برو�ض، ولوريان وابلينج »ما بعد العمل اخلريي\دليل اجلهة املانحة لالإ�رصاك« �سندوق حقوق االإعاقة.  

 ”.>http://www.disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_donors_guide_to_inclusion.pdf<
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ك�رش العوائق

االأ�سخا�ض  لدى  قبل،  من  مذكور  هو  كما 

ذوي االإعاقة الرغبة والقدرة على امل�ساركة 

يف �سناعة القرارات التي توؤثر على حياتهم، 

عوائق  يواجهون  فهم  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

متنعهم  اأو  الو�سول  على  قدرتهم  من  حتد 

التي  ال�سائعة  العوائق  �سكل 3  منه. ويو�سح 

يواجهها الكثري من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

االجتماعية،  الو�سمات  ح�سب  على  م�سنفة 

التميزية،  القانونية  واالأطر\االأ�سا�سات 

اأن  اإال  القرار،  ل�سانعي  الراعية  واملناهج 

يف  تتواجد  اإذ  فريدة  تعترب  العوائق  بع�ض 

يف  املثال،  �سبيل  فعلى  بعينها،  مناطق 

بع�ض ال�سياقات االأفريقية تعترب االإعاقة يف 

بع�ض االأحيان لعنة وقعت ب�سبب حماقة يف 

حياة �سابقة. و�سوف يتم التعامل الحًقا مع 

بعينها  اأنواع  تخ�ض  التي  االأخرى  العوائق 

املميزة  املراحل  وتخ�ض   االإعاقات  من 

لدورة االنتخابات. 

وباالإ�سافة اإىل هذه العوائق الفريدة، يواجه 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة نف�ض التحديات التي

توؤثر على املواطنني االآخرين، ففي الكثري من الدميقراطيات اجلديدة والنا�سئة، يفتقر غالبية ال�سكان اإىل جتربة الت�سويت وغريها من اأ�سكال 

امل�ساركة ال�سيا�سية، وباملثل، فاإن املجال�ض الت�رصيعية واالأحزاب ال�سيا�سية قد ال تتوا�سل مع املواطنني خالل و�سع ال�سيا�سات اأو قد ال تقدر 

اأن يلعبه يف الرقابة على املوؤ�س�سات احلاكمة، حيث توؤثر حمدودية امل�ساحة ال�سيا�سية وغياب م�ساءلة  الدور الذي ميكن للمجتمع املدين 

احلكومة يف هذه املواقف �سلًبا على كل املواطنني ب�رصف النظر عن االإعاقة. وبالتايل يجب على برامج التطور الدميقراطي الهادفة اإىل 

حتقيق اإ�رصاك اأكرب لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة االلتفات اإىل حتديات البيئة الكلية واالأخذ يف االعتبار الدور الذي ميكن اأن يلعبه االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة يف م�ساعدة الدميقراطية على التو�سع والتعمق. 

قوانني الو�ساية 

نظم التعليم العام\ 

املدار�ض التي ي�سهل 

     دخولها\ املكاتب \   

               احلكومية 

ال�سكل3: العوائق التي يواجهها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

الو�سمة املجتمعية

                  نق�ض التمكني

        نق�ض القدرة

  الو�سمة الدينية\الثقافية

العار االأ�رصي\ال�سجن يف املنزل 

  اإ�سفاء ال�سفة املوؤ�س�سية

الإطار القانوين 

التمييزي

اخلطاب االإيجابي الذي ال يقابله 

حت�سني اإمكانية امل�ساركة يف العملية 

ال�سيا�سية

مناهج القبول الرمزي\الدعم

عوائق 

اإمكانية 

الو�سول
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من �الأهمية مبكان �أن يتم �لنظر �إىل �الأ�صخا�س �ملعاقني باعتبارهم 

جزء من �لكل، و�أن تعرتف �حلكومة و�ملجتمع �ملدين باحلاجة 

�إىل �لقدرة على م�صاعدة �أكرب عدد ممكن من �لنا�س �لر�غبني يف 

�مل�صاركة يف �النتخابات على �لت�صويت فعلًيا، فهذ� هو ما نطمح 

فعاًل �إىل حتقيقه. 

جوديث هيومان 

م�ست�سار خا�ض يف حقوق االإعاقة الدولية، وزارة اخلارجية 

ا�سرتاتيجيات دعم العمليات النتخابية وال�سيا�سية ال�ساملة

تتبع االأق�سام من الثاين اإىل الرابع يف هذا الدليل الدورة االنتخابية، حيث ميثل كل ق�سم مرحلة خمتلفة من الدورة ويناق�ض حتديات حمددة 

يواجهها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فاالقرتاحات يتم عملها لتح�سني اإمكانية الو�سول وتقوية االإ�رصاك ال�سيا�سي. 

ين�سب تركيز االقرتاحات على اأربع ا�سرتاتيجيات داعمة لبع�سها البع�ض.

1.   متكني الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واملنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �رصكاء هامني يف الربامج التي ين�سب تركيزها على االنتخابات 

والعملية ال�سيا�سية، فمنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة توفر منرًبا �سابق التجهيز لتعبئة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ومتثيل م�سالح االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة، لذلك ينبغي اإ�رصاكهم يف كل مراحل دورة الربنامج التي تت�سمن مراحل الت�سميم والتنفيذ واملتابعة والتقييم. ومن اأجل العمل 

بفاعلية، ميكن ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اال�ستفادة من التدريب على خمتلف جوانب النظام االنتخابي والهيكل احلكومي، وبالتايل 

فبناء القدرات لتطوير املهارات التنظيمية االأ�سا�سية مثل االإدارة والعالقات العامة، ومهارات املدافعة التي ت�ساعد منظمات االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة على التفاعل مع امل�سوؤولني احلكوميني، واالإعالم، واملنظمات الدولية، وغريها من املنظمات تعد مفيدة، وقد يت�سمن هذا التدريب 

مو�سوعات تدور حول كيفية بناء التحالفات واحل�سول على الدعم املايل، فهذا الدعم ميكن اأن ي�سكل ال�سورة ال�سيا�سية ملنظمات االأ�سخا�ض 

وال�رصكاء  الدولية  املانحة  اجلهات  قيام  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر  ال�سيا�سية.  االأجندة  على  ق�ساياهم  اإدراج  على  وي�ساعدهم  االإعاقة  ذوي 

املنفذين بت�سغيل اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة كموظفني خا�سة يف املنا�سب القيادية يقوي العمليات االنتخابية وال�سيا�سية. 

2.   دعم امل�ؤ�س�سات احلك�مية

الربامج التي تقدم الدعم للموؤ�س�سات احلكومية كاملجال�ض الت�رصيعية وهيئات اإدارة االنتخابات توفر فر�سة زيادة امل�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة، فمن خالل توفري امل�ساعدة الفنية للهيئات احلكومية التي ت�سع االأطر القانونية، ميكن لربامج تطوير الدميقراطية بناء مهارات 

هذه املوؤ�س�سات الإجراء تقييمات حلقوق جمتمع االإعاقة اأو االأثار التي �سوف ترتكها ال�سيا�سات املقرتحة على ذلك املجتمع. كما ت�سجع الربامج 

الهيئات احلكومية على الدخول يف �رصاكات مع املنظمات املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كجزء من جهودهم داعمني لوجهة نظر االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة باعتبارهم مواطنني مُمكنني ينبغي ا�ست�سارتهم ب�ساأن الق�سايا التي توؤثر على حياتهم. وباالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي اأن يتم دعم 

منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف التوا�سل مبا�رصة مع اأ�سحاب امل�سالح احلكوميني، حيث يعد ن�رص الوعي بني �سانعي القرار خطوة اأ�سا�سية 

يف متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة من امل�ساركة م�ساركة كاملة يف احلياة ال�سيا�سية من خالل تغيري القوانني وال�سيا�سات اال�ستبعادية. 

3.   اإ�رضاك ال�رضكاء من منظمات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف حتالفات منظمات املجتمع املدين 

ومايل  فني  دعم  باالنتخابات  اخلا�سة  الدميقراطية  دعم  برامج  تت�سمن  ما  غالًبا 

«

«
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تثقيف  اأو  لالنتخابات  املحلية  كاملراقبة  اأن�سطة  تنفذ  التي  والتحالفات  لل�سبكات 

الناخبني، فهذه اجلهود تعد �رصورية مل�ساعدة املواطنني الأن يكون لهم �سوًتا اأكرث 

ا�ستنارة ولتعزيز عمليات االنتخابات التي تتمتع مب�سداقية. ويحقق اإ�رصاك منظمات 

هو  اأولها  متعددة،  اأهداف  والتحالفات  ال�سبكات  هذه  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض 

ال�سماح ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باكت�ساب اخلربة وتعلم اأف�سل املمار�سات 

تكت�سب  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  فمنظمات  الزميلة،  املدين  املجتمع  منظمات  من 

مهارات يف حتديد الق�سايا وعمل احلمالت، وغالًبا ما تزداد ثقتهم من خالل العمل 

مع منظمات زميلة. ويعترب هذا االإح�سا�ض املعزز بالكرامة �رصوري الإلهام منظمات 

قيادية.  اأدوار  اإىل  واالنتقال  ال�سيا�سي  االإ�رصاك  ال�ستكمال  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض 

التحالف االآخرين لكي  التفاعالت ت�سجع �رصكاء  الثاين فيتمثل يف جعل  الهدف  اأما 

يتخذوا منهًجا اأكرث ن�ساًطا لدعم جمتمع االإعاقة ولتبني وجهة نظر ا�ستبطانية الإلهام 

االإ�رصاك، فعلى  الداخلية يف  االإعاقة مبني على جهودهم  االأ�سخا�ض ذوي  منظمات 

�سبيل املثال قد جتد منظمة جمتمع مدين تعمل مع ال�سباب ق�سوًرا يف فهمها لل�سباب 

قيادتها  تو�سيع  اإىل  حاجتها  اإعاقة  ذوي  اأ�سخا�ض  منظمة  تدرك  اأو  االإعاقة،  ذوي 

لتوظيف املزيد من ال�سيدات يف منا�سب قيادية. اأما الهدف االأخري فيتمثل يف اإ�رصاك 

ال�سعي  ممار�سة  من  ير�سخ  التحالفات  هذه  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات 

االأ�سخا�ض  �سورة  تعزيز  على  ويعمل  االإعاقة  جمتمع  من  معلومات  على  للح�سول 

ذوي االإعاقة كمواطنني قادرين وممكنني. 

4.   م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية يف الت�ا�سل مع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

كما يقدم دعم التنمية املوجه اإىل االأحزاب ال�سيا�سية فر�ض لتعزيز اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فمن خالل الربامج املو�سوعة مل�ساعدة 

االأحزاب ال�سيا�سية يف اأن�سطة مثل ت�سكيل املنابر، اأو تدريب اأع�ساء ومر�سحي االأحزاب للمنا�سب، اأو و�سع ا�سرتاتيجيات احلمالت االنتخابية، 

ميكن ملنظمات امل�ساعدة الدميقراطية الربط بني االأحزاب ومنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لتعزيز التوا�سل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

ا  ب�ساأن الق�سايا التي توؤثر عليهم، حيث ال يرفع دعم االأحزاب يف هذه اجلهود التوا�سلية من الوعي بحقوق االإعاقة فقط، بل ي�سجعهم اأي�سً

على دمج  املواطنني اأثناء فرتة احلملة ب�سورة اأكرب، مما يعزز م�ساحة امل�ساركة ال�سيا�سية املتاحة لكل املواطنني. وينبغي ت�سجيع االأحزاب 

ا على تر�سيح االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وتعيينهم يف اأدوار قيادية داخل احلزب.  ال�سيا�سية اأي�سً

الدورة النتخابية 

اأف�سل للمكونات املرتابطة لعملية االنتخابات، واحتياجات  اأجل و�سع ت�سور  الدورة االنتخابية من  الدليل ليغطي مراحل  مت ترتيب هذا 

التنمية وفر�ض االإ�رصاك. وتقدم الدورة االنتخابية اإطاًرا للتحليل ولو�سع ا�سرتاتيجيات م�ساعدة التنمية التي تدعم عمليات انتخابات اأكرث 

انفتاًحا واإ�رصاًكا وم�سداقية، وميكن تق�سيمها اإىل ما يقارب ثالث فرتات متداخلة: ما قبل االنتخابات، واالنتخابات، وما بعد االنتخابات. 

وكما يو�سح ال�سكل التايل، فاإن نقاط البداية والنهاية يف هذه الدورة غري ثابتة وتدور كل فرتة حول نواحي اأ�سا�سية خمتلفة ت�ساعد على �سمان 

عمليات انتخابات اأكرث ا�ستدامة. فعلى �سبيل املثال، فرتة ما قبل االنتخابات هي وقت التخطيط، وو�سع امليزانيات، والتدريب، والت�سجيل، 

اأما فرتة االنتخابات فهي وقت احلمالت، والت�سويت، والفرز، ال�سكاوى، وفرتة ما بعد االنتخابات هي وقت املراجعة، واال�سالحات، وو�سع 

اال�سرتاتيجيات، ويقدم ال�سكل اأمثلة تو�سيحية الأ�سحاب م�سالح واأعمال معينني ميكن دعمهم كل فرتة، مع االإ�سارة اإىل بع�ض العنا�رص التي 

تغطي الدورة بالكامل مثل التثقيف املدين واإ�رصاك املواطنني. 

ممار�سة �سليمة

اإّن �سبكة االنتخابات العامة الإمكانية 

و�سول ذوي االإعاقة يف جنوب �رصق 

اآ�سيا جمعت منظمات معنّية بذوي 

االإعاقة ومبراقبة االنتخابات من 

اإندوني�سيا والفليبني وماليزيا وفيتنام 

والو�ض وكمبوديا وبورما وتايلند، من 

اأجل اإجراء اأبحاث ومراقبة االنتخابات 

املتمحورة حول �سهولة الو�سول 

واملدافعة على امل�ستوى املحلي ولدى 

م�سوؤويل رابطة اأمم جنوب �رصق اآ�سيا. 

يعقد �رصكاء هذه ال�سبكة اجتماعات 

�سنوية، ويتبادلون اأف�سل املمار�سات 

من خالل ن�رصات دورية واأدوات اإعالمية 

متعددة الو�سائط على مدار ال�سنة.
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اإمكانية  اأثناء االنتخابات التعامل مع كال من العوائق التي تواجه  وميكن للربامج املعززة للم�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

و�سول منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وعجزهم عن ممار�سة ال�سلطة والتاأثري. كما توفر االنتخابات فر�ض متعددة ملنظمات االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة لتح�سني �سورتهم ال�سيا�سية من خالل زيادة املناق�سة بني املر�سحني حول الق�سايا التي متثل اأهمية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، 

كما تعزز يف الوقت ذاته العالقات مع وا�سعي ال�سيا�سات وتقوي من قدرة منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على تنفيذ حمالت مدافعة مع 

االأطراف االأخرى. وميكن لهذا املنهج الثنائي اأن يعمل كاأ�سا�ض الإ�رصاك �سيا�سي اأكرب بعد االنتخابات.

�سكل 4: الدورة النتخابية 

مرحلة ما قبل االنتخابات

بالت�ساور مع منظمات االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة، حتديد ما اإذا كان ينبغي 

اإدراج االإعاقة يف البطاقة ال�سخ�سية. 

�سمان اإمكانية ح�سول االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ع

ىل وثائق تعريف للت�سويت. 

اختيار اأماكن ي�سهل دخولها لت�سجيل الناخبني واإن�ساء اللجان 

االنتخابية. 

توفري تثقيف مدين\تثقيف ناخبني يف اأ�سكال �سهلة.

و�سع �سيا�سات تخ�ض طرق ت�سويت بديلة مثل الت�سويت املبكر\

ال�سناديق االنتخابية املتحركة.

و�سع �سيا�سة لت�سويت االأولوية. 

و�سع ميزانية لعمل ترتيبات معقولة

اإدراج االإعاقة يف دليل موظفي اللجان االنتخابية وتدريب 

موظفي اللجان االنتخابية على اإجراء عملية الت�سويت 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة.

�رصاء عد�سات مكربة، وكبائن ت�سويت ي�سهل على 

م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ا�ستعمالها، ومل�سقات

 ملمو�سة لل�سناديق االنتخابية، واأقالم كبرية. 

و�سع دليل الأوراق االقرتاع امللمو�سة.

اإعتماد مراقبني ذوي اإعاقة.

مرحلة االنتخابات

اإ�سافة اأ�سئلة ب�ساأن عملية االنتخابات يف ا�ستمارات املراقبني. 

تدريب االإعالم على ن�رص املعلومات بطرق �سهلة. 

اإ�رصاك منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف و�سع 

مدونات ال�سلوك. 

اجتذاب مر�سحني ذوي اإعاقة واإجراء مناظرات بطرق �سهلة. 

�سمان �سهولة الو�سول اإىل عملية البت يف ال�سكاوى. 

تعريف قوات االأمن بح�سا�سية االأمر.

مرحلة ما بعد االنتخابات

ت�سهيل الدخول على موقع هيئة 

اإدارة االنتخابات.

اإ�رصاك منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

يف الدرو�ض امل�ستفادة.

بناء عالقة بني هيئة اإدارة االنتخابات 

ومنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

مراجعة قانون االنتخابات لاللتزام باتفاقية حقوق االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة. 

اإزالة القيود املفرو�سة على االأهلية القانونية حلق الت�سويت. 

توزيع املعلومات اخلا�سة بربامج االأحزاب بطرق �سهلة.
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ط حملي يدير جل�صة لتوعية �لناخبني على  من�صّ

�أو�صاع �لناخبني ذوي �الإعاقة يف نيبال.



الق�سم 2: فرتة ما قبل النتخابات

العوائق املحتملة 

عدم تغطية التقييمات الفنية لفرتة ما قبل االنتخابات لق�سايا اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات. 

قانون االنتخابات التمييزي. 

عدم تخ�سي�ض موارد من امليزانية اخلا�سة بهيئات اإدارة االنتخابات لعمل ترتيبات معقولة.

اختيار مراكز انتخابية ال ميكن الو�سول اإليها.

عدم تدريب موظفي اللجان على اإجراء عملية الت�سويت لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

�سعوبات يف احل�سول على بطاقة اإثبات ال�سخ�سية. 

ت�سجيل الناخبني الذي يجري يف مواقع ال ميكن الو�سول اإليها. 

عدم توزيع تثقيف ومعلومات الناخبني ب�ساأن برامج\مر�سحي االأحزاب ال�سيا�سية يف اأ�سكال ب�سيطة. 

عدم اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كمراقبني. 

افتقار منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اإىل اخلربة يف املدافعة عن احلقوق ال�سيا�سية. 

تركز فرتة ما قبل االنتخابات على التح�سري لالنتخابات. لكن لكي يتم التخطيط النتخابات ي�سهل امل�ساركة فيها، ال ميكن لربامج امل�ساعدة 

االنتظار حتى ت�سبح االنتخابات على االأبواب ويتم جتهيز االإطار بالكامل. اإذ يجب على اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني ا�ستغالل فرتة ما قبل 

االنتخابات للقيام بالتجهيزات التي �ستح�سن من العملية يف فرتة االنتخابات. وبينما تتطلب بع�ض االأمور موارد مالية اإ�سافية، ال حتتاج 

غريها اإىل تكاليف اإ�سافية اإذا مت التخطيط لها م�سبًقا، وهناك بع�ض االأن�سطة لي�ض لها اأي تكاليف مرتتبة. 

ال�سبقة  الزمنية احلرجة  الفرتة  اإدارة االنتخابات ومنظمات املجتمع املدين خالل  اأدوار وم�سوؤوليات هيئات  ال�سوء على  الق�سم  ي�سلط هذا 

ملرحلة قبل االنتخابات مع الرتكيز على االأن�سطة التالية: 

اإجراء تقييم فني ملرحلة ما قبل االنتخابات. 

و�سع و�سياغة قوانني وقواعد االنتخابات. 

التخطيط املايل واالإداري. 

ت�سغيل وتدريب موظفي االنتخابات.

التخطيط االنتخابي وامل�سرتوات االنتخابية.

اإجراء ت�سجيل الناخبني وت�سجيل االأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني. 

تنفيذ حمالت تثقيف الناخبني. 

اإعتماد مراقبي االنتخابات
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ممار�سة �سليمة

يف العام 2003، عاينت املحكمة 

الد�ستورية يف �سلوفينيا مدى تطابق 

اأحكام قوانني االنتخابات النيابية 

واالنتخابات الرئا�سية واالنتخابات 

املحلية جلهة ت�سجيل االأ�سخا�ض الذين 

يتمتعون بكامل االأهلية القانونية 

فقط، مع مواد الد�ستور. فتبنّي لها اأّن 

هذه القوانني االنتخابية كانت منافية 

ت على اأّن: »القدرة على  للد�ستور، اإذ ن�سّ

ممار�سة حق االقرتاع ي�ستحيل اأن حُتّدد 
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باالأهلية القانونية«.

30   الدورية الر�سمية جلمهورية �سلوفينيا . 73.29 )2003(: 11216-11212
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التقييمات من منظور الإعاقة 

اخلطوة االأوىل يف حتديد العوائق واخلطوات املحتملة تتمثل يف اإجراء تقييم. وينبغي على التقييمات الفنية ملرحلة ما قبل االنتخابات التي 

تراجع كل جوانب العملية االنتخابية اأن حتلل كل جمال من منظور االإعاقة. وباالإ�سافة اإىل اإدراج حتليل اإعاقة يف التقييمات العامة، ميكن 

اإ�رصاك االإعاقة م�ساعدة اجلهات املانحة واملنفذين على التعامل مع العوائق املحددة التي تواجه هذا  لتقييم منف�سل يرتكز حتديًدا على 

املجتمع. وبالتايل ينبغي على فرق التقييم اأن تلتقي مبنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة للتعرف على العوائق من منظورهم وعلى تو�سياتهم 

لتفاديها، وحتى اإذا مل تكن البالد قد �سدقت على اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بعد، اأي تو�سيات لالإ�سالح ينبغي اأن تتبع روح 

املادة 29 من املعاهدة. كما �سيوفر اللقاء مع منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ملقدمي امل�ساعدة واجلهات املانحة الفر�سة لتقييم قدراتهم 

وحتديد جماالت الدعم امل�ستهدفة. 

اإ�سلح قانون النتخابات

العملية  عنا�رص  اأهم  من  والتنظيمي  القانوين  االإطار  يعد 

حتكم  التي  بال�سيا�سات  معامل  يحدد  اإنه  حيث  االنتخابية، 

امل�ساركة االنتخابية ويعرفها. 

وبالرغم من التطورات االإيجابية الكثرية حول العامل التي تعزز 

اإمكانية م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب�سكل عام يف العمليات 

االنتخابية وال�سيا�سية، ال يزال االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات الفكرة 

اإذ  متكرر،  ب�سكل  الو�سمة  من  يعانون  االجتماعية  النف�سية  اأو 

غالًبا ما يواجهون قيود على حقهم يف الت�سويت ب�سبب اإعاقتهم 

وحدها اأو ب�سبب حقيقة اأنهم حتت الو�ساية. هذه الق�سايا حمل 

حالًيا  والية   12 ت�سمح  فمثاًل  املتحدة،  الواليات  يف  مناق�سة 

للمواطنني الذين حتت الو�ساية بالت�سويت. وتقر املادة 12 من 

اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة »بتمتع االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة باأهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع اآخرين يف جميع 

 .
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مناحي احلياة« من بينها قانون االنتخابات

لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  مكتب  اأ�سدر   ،2011 دي�سمرب  ويف 

االأ�سخا�ض ذوي  االإن�سان تقريًرا حول م�ساركة  املتحدة حلقوق 

. وقد وجد التقرير اأنه يف 
32

االإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة

ذوي  االأ�سخا�ض  يعاين  للمراجعة،  خ�سعت  التي  الدول  غالبية 

اأو النف�سية االجتماعية من احلرمان من حقهم  االإعاقة الفكرية 

اأو  د�ستورية  ن�سو�ض  على  بناء  االنتخاب  ومن  الت�سويت  يف 

قانونية تربط بني هذه احلقوق واالأهلية القانونية. وقد ا�ستخل�ض

التقرير اأن هذه القيود »ال تت�سق مع االلتزامات التي اإتخذتها الدول االأع�ساء مبوجب املادتني 2، و12، و29 من االتفاقية، وينبغي اأن يتم 

.
33

حذفها من الت�رصيع واملمار�سات الوطنية باعتباره اأولوية«

31   االأمم املتحدة. »املادة 12 – االعرتاف باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على قدم امل�ساواة مع اآخرين اأمام القانون« اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة  

.>http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=272<
32   مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان » درا�سة موا�سيعية اأجراها مكتب مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان ب�ساأن م�ساركة  االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف 

احلياة ال�سيا�سية والعامة«  االأمم املتحدة 21 دي�سمرب 2011.  

.>http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc<
33   يف نف�ض املو�سع.

مل�سق معرو�ض يف اأرمينيا يرفع ال�سعار التايل: »جمتمع يرعى امل�ساواة ه� 

جمتمٌع �سليم.«

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني40



وحتى يف البلدان التي اإتخذت خطوات ملحاذاة قانونها مع اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة مثل غانا، هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به. ففي 2012، 

وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  يحمي  العقلية  لل�سحة  قانوًنا  الغانية  احلكومة  مررت 

االآن  القانون اجلديد  ي�سمح  النف�سية االجتماعية. وبينما  االإعاقات  لالأ�سخا�ض ذوي 

للمقيمني يف م�ست�سفي الطب النف�سي بالت�سويت للرئي�ض، ف�سيا�سات ت�سجيل الناخبني 

تعني اأن بع�ض املقيمني ال ي�ستطيعون الت�سويت للمر�سحني االإقليميني مثل اأع�ساء 

يف  امل�ست�سفى  تقع  التي  الدائرة  عن  تختلف  دائرة  يف  م�سجلني  كانوا  اإذا  الربملان، 

نطاقها. 

كما قد يوؤثر قانون االنتخابات على ال�سيا�سات املتعلقة بالت�سويت من خالل م�ساعد، 

ففي بع�ض احلاالت، قد يطلب الناخبني ذوي االإعاقة امل�ساعدة عند االإدالء باأ�سواتهم. وميكن الختيار امل�ساعد اأن يوؤثر على �رصية واأمن 

ال�سوت، حيث ميكن للم�ساعد اأن يرهب الناخب اأو يتالعب به، وللحد من هذا اخلطر، تفاو�ست منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة امل�ساركة يف 

عملية �سياغة اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على �رصط ال�سماح للناخبني ذوي االإعاقة »باختيار �سخ�ض ي�ساعدهم على الت�سويت« 

كما تن�ض املادة 29 من االتفاقية، اإال اأن الكثري من الدول تنتهك هذا التوجيه وال ت�سمح اإال ملوظفي اللجان بتوفري امل�ساعدة يف الت�سويت. 

اإمكانية  اإليها يف حالة عدم  اإجراءات بديلة موؤقتة للجان االنتخابية التي ال ميكن الو�سول  اأن ين�ض على  كما ميكن لقانون االنتخابات 

ت�سهيل الو�سول اإىل اللجان االنتخابية يف الوقت املنا�سب لالنتخابات، وبينما ينبغي اأن يكون الهدف النهائي هو ت�سهيل الو�سول اإىل كل 

اللجان االنتخابية، اإذا كان ال ميكن الو�سول اإىل اللجان االنتخابية بعد، ميكن الإجراءات كالت�سويت املبكر وال�سناديق االنتخابية املتحركة 

ت�سهيل عملية الو�سول ب�سكل اأكرب. لكن كال هذين ال�رصطني يثريان يف بع�ض االأحيان القلق ب�ساأن التزوير اأو ال�رصية اأو كليهما، وبالتايل 

فتوفري كابينة ت�سويت منف�سلة يف الدور االأر�سي ميكن اأن ي�ساعد على التخفيف من هذا القلق. وبالرغم من اأن هذه ال�رصوط قد تكون مفيدة 

كتدابري ق�سرية االأجل اأو انتقالية، ينبغي اأال يتم ا�ستخدامها كبديل دائم لت�سهيل الو�سول اإىل كل املراكز االنتخابية. 

وتن�ض بع�ض قوانني االنتخابات على اأن من يتحدثون اللغة االأم للبالد هم وحدهم من ميكنهم الرت�سح للمنا�سب، وقد يت�سبب هذا النوع من 

ال�رصوط يف ا�ستبعاد املر�سحني ال�سم ومن ال ي�ستخدمون لغة �سفهية. 

وللتخفيف من حدة العوائق التي ت�سببها قوانني االنتخابات التميزية، ميكن للجهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة اأن تدعم مراجعة 

قوانني االنتخابات، وتقدم اأمثلة اإقليمية، وت�ساعد يف �سياغة قوانني اأكرث �سمواًل، ففي م�رص مثاًل، اأجرت املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية 

ذوي  الناخبني  حقوق  خاللها  من  القانون  يقيد  التي  الطرق  حول  االنتخابات  اإدارة  لهيئة  تعليقات  وقدمت  االنتخابات  لقانون  مراجعة 

بتاأ�سي�ض جلنة  االإن�سان امل�رصي  التزام جمل�ض حقوق  بقيادة حملة توعية ينتج عنها  االإعاقة، ثم قامت جمموعة من املنظمات املحلية 

لالإعاقة مما يوفر فر�سة ل�سمان حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

ينبغي اأن تت�سم قوانني االنتخابات ال�ساملة باخل�سائ�ض التالية: 

اقرتاع عام ي�سمل االأ�سخا�ض اخلا�سعني للو�ساية. 

عدم وجد �رصوط طبية اأو لغوية للمر�سحني اأو الناخبني. 

املرونة يف البحث عن حلول ابتكارية الأماكن االنتخاب التي ي�سعب الو�سول اإليها، مع تبني هدف نهائي يتمثل يف ت�سهيل الو�سول 

اإليها ب�سكل دائم.

احلق يف الت�سويت ب�رصية ومب�ساعدة �سخ�ض يختاره الناخب اإذا ما رغب يف ذلك. 

توفري ترتيبات معقولة مثل اإر�سادات االأوراق االنتخابية امللمو�سة. 

ممار�سة �سليمة

يف غواتيماال، اإ�ستقطبت هيئة اإدارة 

االنتخابات متطوعني م�سابني 

مبتالزمة داون لتو�سيب املواد 

االنتخابية. كما عر�ست �سوراً لهم يف 

مواد ترويجية واإعالنات اخلدمة العامة، 

من قبيل توعية املواطنني حيال قدرات 

ذوي االإعاقة.

ين
ثا

ل
م ا

�س
ق
ل
ا

41اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية



اإدارة النتخابات ال�ساملة 

ينبغي اأن يتم دعم هيئة اإدارة االنتخابات يف فرتة ما قبل االنتخابات لتي�سري اإجراءاته 

القيام بعمل »ترتيبات تي�سريية معقولة«. وتعرف  االأ�سهل واالأوفر  عندما يكون من 

واملنا�سبة  الالزمة  والرتتيبات  بالتعديالت  املعقولة  التي�سريية  الرتتيبات   2 املادة 

ذوي  االأ�سخا�ض  متتع  لكفالة  �رصوري  غري  اأو  متنا�سب  غري  عبًئا  تفر�ض  ال  التي 

االإعاقة على قدم امل�ساواة مع االآخرين بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية، 

فمثل ي�سهل ت�سميم اأوراق االقرتاع املزودة ب�سور للمر�سحني اأو �سعارات االأحزاب اأو 

كليهما على الناخبني ذوي االإعاقات الفكرية حتديد خمتلف اخليارات، اإال اأنه ينبغي 

تقييم اإ�سافة ال�سور مقابل اأي متييز قائم على اجلماعة االإثنية اأو النوع االجتماعي.

اإدارة  لهيئة  اال�سرتاتيجية  اخلطط  وو�سع  امليزانية  و�سع  عملية  تلتفت  اأن  وينبغي 

االنتخابات اإىل اإ�رصاك االإعاقة، ومن الطرق ال�سهلة التي ميكن من خاللها �سمان دمج 

منظور االإعاقة يف هذه املرحلة احلرجة تعيني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كم�سوؤولني 

لدى هيئة اإدارة االنتخابات. وينبغي اأن يح�سل كل م�سوؤويل هيئة اإدارة االنتخابات 

على تدريب على املعايري الدولية مثل تلك املدرجة يف اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة وتدريب على كيفية اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف العملية االنتخابية. 

اإىل  ذات �سلة  بيانات  توفري  التي جتريها على  ال�سكان  تعدادات  االإعاقة يف  االأ�سخا�ض ذوي  اأعداد  ت�سجيع احلكومات على ح�رص  ويوفر 

 ميكن اأن ي�ساعد يف تنظيم عملية 
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امل�سوؤولني عن اإدارة االنتخابات، وا�ستخدام اأ�سئلة منوذجية مثل تلك اخلا�سة بوا�سنطن �سيتي جروب

جمع البيانات، وتتلخ�ض الفائدة من هذه االأ�سئلة يف اأنها ت�ساأل عن العوائق التي يواجهها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بداًل من اأن ت�ساأل عن 

اأنواع حمددة من االإعاقات. وتعد هذه الطريقة اأكرث فاعلية 

الأن بع�ض النا�ض قد يرتددوا يف االإف�ساح عن اإعاقتهم، وقد 

البلد. ومن منظور  االإعاقة بناء على �سياق  يختلف تعريف 

هيئة اإدارة االنتخابات، تب�سط هذه االأ�سئلة من عملية حتديد 

مثاًل  حتتاج  ال  فهي  الناخب،  يحتاجه  الذي  الرتتيب  نوع 

اإ�سابة يف احلبل  الناخب يعاين من  اإذا كان  اإىل معرفة ما 

ال�سوكي، لكنها حتتاج فقط اإىل معرفة اأن املركز االنتخابي 

اخلا�ض بالناخب ينبغي اأن يكون �سهل الو�سول اإليه. 

ممار�سة �سليمة

اإليك يف ما يلي مثل عن �سوؤال اإح�سائي 

حول حاالت االإعاقة املدعومة من 

وا�سنطن �سيتي غروب:

1( هل جتد �سعوبة يف الروؤية، حتى 

عندما ت�سع نظارات؟

اأ. ال – ال �سعوبة

ب. نعم – بع�ض ال�سعوبة

ج. نعم –  �سعوبة كبرية

د. ال اأ�ستطيع الروؤية اإطالقًا

34   مراكز مكافحة االأمرا�ض واتقائها »اأ�سئلة التعداد ب�ساأن االإعاقة بدعم من جمموعة وا�سنطن« 

  .>http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf<

تعقد هيئة اإدارة النتخابات واملنظمات املعنّية بذوي الإعاقة طاولت م�ستديرة 

ح�ل دمج الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف العملية النتخابية يف ليبيا.
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املراكز النتخابية  

املدار�ض  االنتخاب يف مباين عامة مثل  تنعقد غالبية عمليات 

واملراكز املجتمعية، وبالتايل ينبغي اأن تكون هذه املباين �سهل 

الو�سول اإليها بالن�سبة اإىل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، اإال اأنه غالًبا 

ما يكون الو�سع غري ذلك يف الكثري من البلدان. وميكن لهيئات 

اإدارة االنتخابات ومنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأن ت�ستفيد 

االنتخابية  املراكز  العوائق يف  التدريب حول كيفية حتديد  من 

اإىل  الدخول  اأكرب يف  �سهولة  ل�سمان  عليها  التح�سينات  واإجراء 

االإ�ساءة  )مثل  الداخل  يف  تكون  اأن  ميكن  فالعوائق  املباين، 

ال�سعيفة( اأو يف اخلارج )مثل ال�سلم باعتبارها الو�سيلة الوحيدة 

لدخول املبنى(. 

وقد �سممت الكثري من منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة حلول 

اللجان االنتخابية، ففي  اإىل  الو�سول  اإمكانية  مبتكرة لتح�سني 

م�سح من  امل�ستقلة  للمعي�سة  اجلورجي  االئتالف  اأجرى   ،2012

االأ�سخا�ض ذوي  يعي�ض  اأين  لتحديد  االأبواب  لطرق  خالل حملة 

اإدارة  هيئة  اإىل  املعلومات  هذه  قدموا  ثم  البالد،  يف  االإعاقة 

وتوزيع  االنتخابية  املراكز  اختيار  يف  للم�ساعدة  االنتخابات 

االأجهزة امل�ساعدة. 

يف 2009، دخل احتاد املقعدين اللبنانيني واملوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية يف 

�رصاكة مع �رصكة نظام معلومات جغرايف للقيام بن�ساط يتعلق بر�سم اخلرائط لتحديد 

مواقع املراكز االنتخابية التي ي�سعب دخولها، ثم اأدخلوا هذه املعلومات يف قاعدة 

بيانات ت�ساركوا فيها مع احلكومة ون�رصوها على االإنرتنت. وقد قيم امل�رصوع اللجان 

ال�سيارات،  اأ�سا�سية الإمكانية الو�سول مثل ركن  اأ�سا�ض �ستة معايري  االنتخابية على 

واملداخل، وتوافر دورات املياه. ونتيجة لهذا اجلهد، قدمت احلكومة متوياًل لت�سهيل 

الدخول اإىل 18 مبنى قبل االنتخابات، وهو ما مت القيام به باالإ�سافة اإىل حت�سينات 

اأخرى ال تزال جارية. 

اأن�ساأت حملة يف 2007 �سالمل متنقلة للجان االنتخابية باالإ�سافة  اأرمينيا،  اأما يف 

االإعاقة. وقد  االإعاقة وغري ذوي  الناخبني ذوي  ت�ستهدف  تثقيف ناخبني  اإىل حملة 

 يلقي ال�سوء 
35

اأنتجت باروز، وهي منظمة اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة حملية، مقطع فيديو

على التح�سينات التي جرت واحلاجة اإىل �سالمل متنقلة اإ�سافية. ونتيجة لهذه احلملة، 

مول حزب �سيا�سي بناء �سالمل متنقلة اإ�سافية، وقد اختارت منظمة االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة املواقع ل�سمان من اأنها مل تكن جمرد مناطق مثلت موطن قوة بالن�سبة للحزب. 

و�سيلة اإعالمية جتري مقابلة مع ناخب خارج مركز اقرتاع يف ج�رجيا

ممار�سة �سليمة

ن�رصت وزارة العمل والدمج االجتماعي 

يف الرنوج دلياًل للمجال�ض البلدية حول 

كيفية تي�سري الو�سول يف االنتخابات. 

ويت�سّمن هذا الدليل قائمة مرجعية 

ت�ستعر�ض بالتف�سيل بع�ض جوانب 

املعلومات والبنية التحتية املرتبطة 

36
بهذا ال�ساأن.

و�سعت وزارة العدل االأمريكية قائمة 

مرجعية مبراكز االقرتاع التي ت�سدر 

توجيهات ب�ساأن تي�سري الو�سول اإىل 

مكان االقرتاع، من خمتلف اجلوانب، مبا 

يف ذلك مواقف ال�سيارات، واالأر�سفة، 

واملداخل، واملمرات، وقاعة االقرتاع 

37
بحّد ذاتها.

35   املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية. اأرمينيا: ناخبني ذوي اإعاقة ، اإعالن خدمة عامة. يوتيوب 2010.   

.>http://www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1
36   »اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات: دليل البلديات« املديرية الرنويجية لل�سحة.  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities/Publikasjoner/accessibility-to-<
.>elections-guide-for-the-municipalities.pdf

.http://www.ada.gov/votingck.htm< .2004 ،37   وزارة العدل االأمريكية. قائمة  منظمة االأمريكيني ذوي االإعاقة باأماكن االنتخاب
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الأدوات امل�ساعدة 

تعاون االأدوات امل�ساعدة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف ا�ستكمال املهام 

االأدوات  من  متعددة  اأنواع  وهناك  اليومية،  الوظائف  من  وغريها 

امل�ساعدة التي ميكن اأن ت�سهل امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية، فهيئات 

اإدارة االنتخابات غالًباأ ما حتتاج اإىل الدعم يف عمل هذه االأدوات. وتعترب 

االقرتاع  اأوراق  و�سع  ميكن  ملفات  امللمو�سة  االقرتاع  اأوراق  اإر�سادات 

مما  املر�سحني،  لتحديد  باللم�ض  رموز  اأو  برايل  طريقة  ت�ستخدم  فيها 

ي�ساعد يف �سمان �رصية ت�سويت االأ�سخا�ض امل�سابني بالعمى. ويجب 

اأن تكون هذه االإر�سادات م�سممة ب�سكل جيد قبل االنتخابات، حيث اإن 

ت�سميم ورقة االقرتاع ميكن اأن يتاأثر بت�سميم الدليل والعك�ض �سحيح. 

على  املوجودة  املربعات  مع  امللفات  يف  املوجودة  الثقوب  وتتما�سى 

وي�سعوا  برايل\الرموز  قراءة  الناخبون  ي�ستطيع  بحيث  االقرتاع  ورقة 

عالمة على ورقة االقرتاع بنف�ض الطريقة التي يتبعها الناخبون الذين 

ال ي�ستخدمون الدليل.

�سممت بع�ض هيئات اإدارة االنتخابات اأوراق اقرتاع بطريقة برايل، اإال 

اأن االأدلة تعد حاًل اأف�سل ل�سببني، اأولهما اأنه غالًبا ما ال ي�ستخدم اأوراق 

�سندوق  كل  يف  الناخبني  بع�ض  اإال  برايل  بطريقة  املطبوعة  االقرتاع 

ا�ستخدموا  الذين  اأولئك  توجه  على  التعرف  من  ي�سهل  مما  انتخابي، 

الثاين،  ال�سبب  اأما  بالت�سويت.  يتعلق  فيما  برايل  بطريقة  اقرتاع  اأوراق 

اإدارة  اأقل تكلفة، فهيئات  اأدلة الت�سويت باللم�ض غالًبا ما تكون خياًرا 

االنتخابات ال حتتاج اإال اإىل توفري القليل من االأدلة لكل مركز انتخابي، 

التجهيزات  من  املزيد  برايل  بلغة  االقرتاع  اأوراق  توفري  يتطلب  بينما 

اللوجي�ستية ل�سمان توافر اأوراق اقرتاع كافية بطريقة برايل يف كل جلنة. 

وت�ساعد كبائن الت�سويت املنخف�سة التي ي�سهل على م�ستخدمي الكرا�سي 

املتحركة ا�ستعمالها على �سمان �رصية الت�سويت، وتو�سح املل�سقات 

اأوراق  اأي  بالعمى  امل�سابني  للناخبني  ال�سناديق  اأغطية  اأو  امللمو�سة 

اقرتاع يجب و�سعها يف اأي �سندوق عند و�سعهم الأوراق اقرتاع يف اأكرث 

من �سندوق يف اليوم االنتخابي. كما تعد العد�سات املكربة واالأ�سواء 

املتحركة واالأقالم الكبرية اأدوات ت�ساعد الناخبني ذوي االإعاقة. 

وينبغي على هيئات اإدارة االنتخابات و�سع خطة ل�رصاء وتوزيع االأدوات 

امل�ساعدة يف مرحلة ما قبل االنتخابات، وخالل عملية و�سع امليزانية، 

وينبغي على هيئات اإدارة االنتخابات اإ�سافة بند للرتتيبات املعقولة، 

كافًيا  وقًتا  يرتك  ال  االأخرية  اللحظة  يف  امل�ساعدة  االأدوات  فتح�سري 

اأن  ميكن  ما  وهو  بتوزيعها،  املتعلقة  اللوجي�سيتية  للنواحي  للتخطيط 

يوؤدي اإىل ترك االأدوات امل�ساعدة يف مراكز تخزين يف اليوم االنتخابي، 

وبالتايل ينبغي الت�ساور مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب�سورة دورية عند 

حت�سري االأدوات امل�ساعدة بحيث تفي االأدوات باحتياجات الناخبني. 

دليل الت�س�يت باللم�ض يف �سريالي�ن يف العام 2002.

يت�سّمن هذا الدليل امل�ّجه مل�ظفي اللجان النتخابية يف غ�اتيمال 

فقرة ح�ل اإدارة ت�س�يت الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.
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التدريب

الوعي  اإىل  االنتخابات  اإدارة  هيئات  تفتقر  ما  غالًبا 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  يواجهها  التي  بالعوائق 

هذه  من  التخفيف  وبطرق  الت�سويت  حماولتهم  عند 

ل�سناع  التدريبات  من  املزيد  توفري  ويجب  العوائق. 

هم  الذين  االنتخابات  اإدارة  هيئات  وم�سوؤويل  القرار 

يف منت�سف حياتهم املهنية، خا�سة على االلتزامات 

حقوق  اتفاقية  من   29 املادة  يف  عليها  املن�سو�ض 

يجب  ذلك،  على  وعالوة  االإعاقة.  ذوي  االأ�سخا�ض 

ملوظفي  م�ستهِدف  اإعاقة  تدريب  هناك  يكون  اأن 

اإدارة  هيئة  واجهة  ميثلون  الذين  االنتخابية  اللجان 

كان  اإذا  وحتى  االنتخابي،  اليوم  يف  االنتخابات 

لدى البالد قوانني انتخابات �ساملة، فاإن عدم كفاية 

التدريب املقدم ملوظفي اللجان قد يوؤدي اإىل ا�ستبعاد 

الناخبني ذوي االإعاقة، اإذ تن�ض االتفاقية مثاًل على

ذلك  على  مدربني  غري  اللجان  موظفي  بع�ض  لكن  م�ساعًدا،  اختيار  ميكنها  اأو  ميكنه  ب�سوته،  اإدالئه  عند  للم�ساعدة  ناخًبا  احتاج  اإذا  اإنه 

ويرف�سون ال�سماح اإال اإىل الأحد موظفي اللجنة مب�ساعدة الناخب. 

كما يجب تدريب موظفي اللجان على كيفية ا�ستخدام دليل اأوراق االقرتاع امللمو�سة، 

وبالرغم من اأن هيئات اإدارة االنتخابات من �سيرياليون اإىل كو�سوفو قد و�سعت اأدلة 

الأوراق االقرتاع امللمو�سة، فقد �سهد املراقبون موظفي جلان اإما ال يقدمون االأدوات 

االأداة  ا�ستخدام  كيفية  ي�رصحون  اأو  الب�رص  بالعمى\�سعاف  امل�سابني  للناخبني 

العديد من هيئات  اأ�سافت  ذلك،  االنتخابي. والإ�سالح  اليوم  �رصًحا غري �سحيح يف 

ي�رصحون  اللجان  مبوظفي  اخلا�ض  التدريبي  للدليل  مكماًل  ف�ساًل  االنتخابات  اإدارة 

فيه كيفية االإدالء باالأ�سوات لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

كما ينبغي اأن يغطي الدليل �سيا�سة هيئة اإدارة االنتخابات يف اليوم االنتخابي فيما 

يخ�ض الطوابري. هل يحظى االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وكبار ال�سن واحلوامل باأولوية يف 

الت�سويت، اأم هل يجب عليهم الوقوف يف الطابور؟ وهل على الناخبني اأن يطلبوا تخطي 

الطابور اأم هل يعترب حتديد الناخبني الذين قد يحتاجوا اإىل اال�ستفادة من االألولوية يف 

الت�سويت م�سوؤولية موظفي اللجان؟ وهل تتوفر الكرا�سي؟ ميكن اأن تختلف على هذه 

االأ�سئلة من بلد الآخر، اإال اأن هيئة اإدارة االنتخابات ينبغي اأن يكون لها خطة مو�سوعة. 

ت�سجيل الناخبني

يعد الدعم الفني لعملية ت�سجيل الناخبني واحد من اأهم طرق �سمان متكن االأ�سخا�ض 

غري  االإعاقة  ذوي  الناخبني  كان  فاإذا  االنتخابات،  يف  امل�ساركة  من  االإعاقة  ذوي 

يف  الو�سول  اإمكانية  �رصوط  من  �رصط  اأي  من  اال�ستفادة  من  يتمكنوا  لن  م�سجلني 

اليوم االنتخابي، فباالإ�سافة اإىل الق�سايا التي توؤثر على العملية االنتخابية بالكامل 

كاملعلومات واملواقع التي ي�سعب الو�سول اإليها، اأو ا�ستخراج بطاقة اإثبات �سخ�سية 

اأو �سهادة ميالد الذي قد ي�سكل عائق اإ�سايف للت�سجيل. 

اإمراأة نيبالية تقراأ بطريقة برايل املعل�مات املتعلقة بت�سجيل الناخبني.

ممار�سة �سليمة

نفي الفليبني، دعمت املوؤ�س�سة الدولية 

للنظم االنتخابية جهود هيئة اإدارة 

االنتخابات لت�سكيل �سبكة منظمات 

غري حكومية، م�سرتكة بني الوكاالت، 

حول متكني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

ترفع جمموعة العمل هذه تو�سيات 

ب�ساأن �سيا�سات الدمج، تتحدث مثاًل عن 

حملة وا�سعة النطاق لت�سجيل هوؤالء 

االأ�سخا�ض يف �سجالت الناخبني. 

وتنّظم هيئة اإدارة االنتخابات »اأ�سبوع 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«، حيث يتّم 

ت�سجيعهم على ت�سجيل اأ�سمائهم لالإدالء 

باأ�سواتهم يف االنتخابات. اإىل جانب 

احلملة االإعالمية التي واكبت ن�ساطات 

هذا االأ�سبوع، اإ�ستخدمت الهيئة بع�ض 

مباين البلد االأكرث ي�رصاً للو�سول، 

اأي مراكز الت�سوق، كمراكز لت�سجيل 

الناخبني، كما اأن�ساأت موقعًا اإلكرتونيًا 

�سهل الو�سول.
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غالًبا ما ي�ستلزم الت�سجيل للت�سويت بطاقة اإثبات 

�سخ�سية اأو �سهادة ميالد، لكن يف بع�ض البلدان، 

ال ي�سدر لالأطفال ذوي االإعاقة هذه االأوراق عند 

والدتهم نظًرا الفرتا�ض اأنهم لن يكونوا مواطنني 

ن�سطني. وغالًبا ما ال يتم توزيع ح�رًصا باحلقوق 

النا�سئة عن احل�سول على بطاقة اإثبات �سخ�سية 

بطرق �سهلة، ونتيجة لذلك قد ال يعرف االأ�سخا�ض 

للت�سجيل  البطاقة  لهذه  بحاجتهم  االإعاقة  ذوي 

للت�سويت.

حول  معلومات  جمع  يتم  البلدان،  بع�ض  يف 

الت�سجيل،  عملية  من  جزء  ذلك  باعتبار  االإعاقة 

بع�ض  يف  اإدراجها  يتم  التي  املعلومات  وهي 

واالحتفاظ  ال�سخ�سية  اإثبات  بطاقة  يف  االأحيان 

اإدارة  هيئة  لدى  الداخلي  لال�ستخدام  بها 

البيانات ي�سمح لهيئات  االنتخابات، فتوافر هذه 

الرتتيبات  لتوزيع  بالتخطيط  االنتخابات  اإدارة 

اأف�سل،  توزيًعا  امللمو�سة  االنتخابية  كاالأوراق 

ا. فهناك خطر يتمثل يف ذكر  لكن له �سلبياته اأي�سً

مما  ال�سخ�سية  اإثبات  بطاقات  يف  االإعاقة  حالة 

احلياة،  اأخرى يف  التمييز يف جماالت  اإىل  يوؤدي 

لذا ينبغي اأن يتم اإتخاذ القرار بجمع بيانات حول 

اإدارة االنتخابات �رصح كيفية  االإعاقة املحلي، ويجب على هيئات  ال�سخ�سية بالت�ساور مع جمتمع  اإثبات  االإعاقة واإ�سافتها على بطاقة 

ا�ستخدامها لهذه البياتات بو�سوح، فالتثقيف ب�ساأن فوائد التعريف الذاتي قد يوؤدي اإىل تقدمي اخلدمات ب�سورة اأف�سل للجميع بالت�ساوي 

دون االقت�سار على اليوم االنتخابي وحده، لكن حق جمتمع االإعاقة يف اخل�سو�سية ينبغي اأن يكون دائًما االهتمام االأول. 

ينبغي اأن تت�سم عمليات ت�سجيل الناخبني ال�ساملة باخل�سائ�ض التالية: 

اإجراءات �سهلة و�ساملة ال�ستخراج �سهادات امليالد وبطاقات اإثبات ال�سخ�سية. 

اأماكن ت�سجيل ي�سهل دخولها. 

توزيع معلومات �سهلة الفهم باأ�ساليب ب�سيطة. 

�رصح فوائد و�سلبيات جمع بيانات تخ�ض االإعاقة وتقييمها بو�سوح.

اإتخاذ القرارات املتعلقة بجمع معلومات تخ�ض االإعاقة بطريق تعاونية. 

ت�ستعر�ض عملية ت�سجيل الناخبني يف الفليبني معل�مات عن الرتتيبات املطل�بة لت�سهيل 

ال��س�ل يف الي�م النتخابي.
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تثقيف الناخبني

ينبغي ا�ستخدام منهج ثنائي يف تثقيف الناخبني، وبالتايل ينبغي اأن يتم بذل جهود 

كما  اخل�سو�ض،  وجه  على  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ت�ستهدف  الناخبني  لتثقيف 

ينبغي اأن يتم اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف جهود تثقيف الناخبني. لكن تعميم 

اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف تثقيف الناخبني ال ي�ستلزم بال�رصورة رفع تكلفة 

اأن ت�رصك طرًفا  ال�سيا�سية ميكن مثال  اإدارة االنتخابات واالأحزاب  االأن�سطة، فهيئات 

من ذوي االإعاقة يف اإعالناتهم التليفزيونية من دون تكلفة اإ�سافية. 

تثقيف  باإجراء  ال�سيا�سية  واالأحزاب  االنتخابات  اإدارة  هيئة  قيام  اإىل  وباالإ�سافة 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  دعم  املانحة  اجلهات  على  ينبغي  الناخبني، 

وغريها من منظمات املجتمع املدين كي يجروا حمالت لتثقيف الناخبني ت�ستهدف 

حمدًدا  تدريًبا  هناك  كان  اإذا  �سلة  ذو  اأمًرا  يعد  ما  وهو  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض 

اأن  اأثبتت التجارب  اأوراق االقرتاع امللمو�سة، وقد  مطلوًبا مثل كيفية ا�ستخدام دليل 

اإذا  ي�ستخدمونه  ويعرفون كيف  بالدليل،  دراية  االأرجح على  يكونون على  الناخبني 

موظفي  بتثقيف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ومنظمات  االنتخابات  اإدارة  هيئة  قامت 

اللجان الناخبني على حد �سواء. 

كما ميكن لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الفكرية اأو ذوي قدرات القراءة والكتابة ال�سعيفة 

اال�ستفادة من مواد تثقيف الناخبني املتوفرة باأ�ساليب ي�سهل قراءتها مدعمة �سور، 

اأو ميكنهم اال�ستفادة من حمالت طرق اأبواب تهدف اإىل تثقيف الناخبني يح�سلون من 

خاللها على فر�سة التحدث اإىل م�سوؤول تثقيف �سخ�سًيا. وتعد مربعات ال�سور اأداة 

مي�رص مدرب  يعر�ض  ال�سور،  مربعات  ال�سعبية. وخالل جل�سة  القواعد  م�ستوى  على  الناخبني  وتثقيف  املدين  التثقيف  ت�ستخدم يف  اأخرى 

جمموعة من ال�سور م�سممة الإثارة النقا�ض بني امل�ساركني حول مو�سوعات تتعلق باالنتخابات. 

�سكل 5: مثال على الأ�ساليب ال�سهلة 

ي�ساعدالأ�ساليب �سهلة الفهم

من يعانون من العمى اأو �سعف الب�رص ومن لديهم قدرات قراءة وكتابة �سعيفة.ال�سوت

امل�سابني بالعمى اأو �سعيفي الب�رصطريقة برايل

من يعانون من ال�سمم اأو �سعف ال�سمعالتعليقات

ذوي االإعاقات الفكرية اأو قدرات قراءة وكتابة �سعيفة اأو غري متحدثي اللغة االأم.اأ�سلوب �سهل القراءة

ن�ض اإليكرتوين ي�ستخدم مع برنامج 

قراءة على ال�سا�سة

من يعانون من العمى اأو �سعف الب�رص، وذوي االإعاقات الفكرية اأو املرتبطة بالتعلم، اأو من 

لديهم قدرات قراءة وكتابة �سعيفة

طباعة كبرية احلجم )16 – 20 حجم 

الفونط(

�سعاف الب�رص

ذوي االإعاقات الفكرية، اأو من لديهم قدرات قراءة وكتابة �سعيفة، اأو غري متحدثي اللغة االأمال�سور

من يعانون من ال�سمم اأو �سعف ال�سمعلغة االإ�سارة

من يعانون من العمى اأو �سعف الب�رص، لكن ال يعرفون لغة برايل ومن يعانون من ال�سمم اللم�ض

والعمى

ممار�سة �سليمة

اإّن ال�سبكة ال�سودانية من اأجل دميقراطية 

االنتخابات، التي ت�سّم اأكرث من 70 

منظمة اأهلية وجمموعات دينية، عقدت 

ال�رصاكة مع منظمة تهتّم باالأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة. يف الفرتة التي �سبقت 

اأول انتخابات �سهدها جنوب ال�سودان، 

اإ�ستهدفت حمالت التوعية اجلمهور 

العام فزّودته مبعلومات عن توفري 

الرعاية االجتماعية للفئات ال�سعيفة 

يف الد�ستور االنتقايل جلنوب ال�سودان. 

فكانت اأن اأ�سفرت هذه احلمالت 

املتمحورة حول االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة عن ح�سد عدد اأكرب من الناخبني 

ذوي االإعاقة. اأما النتائج االأخرى فقد 

متّثلت يف تكييف م�ساعي التوعية 

والتوا�سل مع اأ�سكال اأخرى من م�ساركة 

الفئات املهّم�سة يف ال�سودان.
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املواقع  على  املوزعة  املعلومات  تكون  اأن  ينبغي 

متاحة  االنتخابات  اإدارة  بهيئة  اخلا�سة  االإليكرتونية 

الق�سم 508 من قانون  االإعاقة، وين�ض  لالأ�سخا�ض ذوي 

ا�ستخدامها  اإر�سادات ميكن  على  االأمريكي  التاأهيل  اإعادة 

هناك  اأن  كما   .
38

املواقع على  الدخول  �سهولة  ل�سمان 

كاإحتاد  الو�سول  باإمكانية  خا�سة  اأخرى  اإر�سادات 

 
41

، واإحتاد ال�سبكة العاملية.
40

، وبوبي اأبروفد
39

ديزي

�سري  وكيفية  الت�سويت  مكان  معرفة  اإىل  وباالإ�سافة 

معلومات  اإىل  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  يحتاج  العملية، 

ال�سيا�سية باأ�ساليب �سهلة  االأحزاب  حول برامج ومر�سحي 

على  اأمثلة  اجلدول  هذا  ويقدم  م�ستنرية.  قرارات  الإتخاذ 

اأكرث االأ�ساليب ال�سهلة ا�ستخداًما ويو�سح من �سي�ستفيد من 

هذا النوع من املعلومات. 

اأن ميزانيات مواد تثقيف الناخبني ت�سمل  اإدارة االنتخابات، واالأحزاب ال�سيا�سية، ومنظمات املجتمع املدين �سمان  وينبغي على هيئات 

تكاليف التوزيع باأ�ساليب �سهلة مثل لغة االإ�سارة، وطريقة برايل، والطباعة كبرية احلجم، ون�سو�ض �سهلة القراءة مزودة بال�سور.وتت�سمن 

مواد تثقيف الناخبني التي ينبغي اأن تكون �سهلة: 

املواقع االإليكرتونية لهيئة اإدارة االنتخابات. 

حمالت مطبوعة كاملطويات، واملل�سقات، ور�سائل الربيد االإليكرتوين. 

اإعالنات اخلدمة العامة على التليفزيون والراديو. 

بيانات\برامج االأحزاب ال�سيا�سية ومعلومات ب�ساأن املر�سحني. 

�سّكل مرّبع ال�س�رة هذا واحداً من �سل�سلة مرّبعات ا�سُتخدِمت يف جمه�رية الك�نغ�.

38   وزارة العدل االأمريكية. نظرة عامة على الق�سم 508، 1998. 

.>http://www.daisy.org/< 39   اإحتاد ديزي

>/http://www.bobby-approved.com< 40   كوجان، دونالد »مواقع بوبي اأبروفد: حت�سني اإمكانية دخول االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على ال�سبكة

.>W3C. >/http://www.w3.org 41   اإحتاد ال�سبكة العاملية
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�أ�صتاذ �لرتبية �ملدنية ي�رشح كلمة »ت�صويت« 

باالإ�صار�ت يف مدر�صة لل�صّم يف �إحدى مد�ر�س 

كوناكري، يف غينيا.



ناخب غو�تيمايل يرفع �إ�صبعه �ملغّم�س باحلرب بعد 

�الإدالء ب�صوته يف يوم �النتخاب.



الق�سم 3: فرتة النتخابات

العوائق ال�سيا�سية

ال يراقب املراقبون م�سكالت اإمكانية الو�سول. 

ال تتعامل االأحزاب ال�سيا�سية مع الق�سايا التي تهم الناخبني ذوي االإعاقة وال تر�سح مر�سحني ذوي اإعاقة. 

بيانات االأحزاب ال�سيا�سية غري متاحة باأ�ساليب �سهلة. 

�سعوبة الدخول اإىل اللجان االنتخابية. 

قوات االأمن غري مدربة على كيفية توفري بيئة اآمنة للناخبني ذوي االإعاقة. 

ال تن�رص و�سائل االإعالم معلومات باأ�ساليب �سهلة. 

�سعوبة الو�سول اإىل عملية البت يف ال�سكاوى. 

اإال اأن الفرتة االنتخابية ال تقت�رص على اليوم االنتخابي، بل تت�سمن ما هو اأكرث من ذلك، فمن بني اأهم الفاعليات: 

املراقبة. 

تر�سيح االأحزاب واملر�سحني.

حمالت االأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني. 

االقرتاع والفرز. 

جدولة واإعالن نتائج االنتخابات. 

حل النزاعات االنتخابية. 

املراقبة

ميكن للجهات املانحة الدولية وال�رصكاء املنفذين تي�سري ال�رصاكات بني منظمات املراقبة املحلية والدولية وبني منظمات االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة كمراقبني ق�سريي االأجل وطويلي االأجل. وتبداأ عملية املراقبة طويلة االأجل يف مرحلة  االأ�سخا�ض ذوي  اإ�رصاك  االإعاقة، وينبغي 

ما قبل االنتخابات وتت�سمن مراقبة عمليات كت�سجيل الناخبني، وينبغي تعميم االأ�سئلة املتعلقة باإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات على 

ا�ستمارات املراقبني، وينبغي تدريب االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على كيفية مراقبة اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات. 

 جمموعة من طرق مراقبة االنتخابات وحزم 
42

وقد ابتكرت اأيف�ض والعديد من منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ومنظمات املراقبة املحلية

التدريب التي تركز على اإمكانية م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باأنواعها يف االنتخابات. وتت�سمن ا�ستمارة مراقبة االنتخابات اأ�سئلة 

عن تدابري امل�ساركة التي تتما�سى واملعايري الدولية اخلا�سة مب�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة التي توؤكد عليها اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة. وت�سمح اأدوات املراقبة االنتخابات اجلديدة املذكورة ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ال�رصيكة املحلية با�ستخدام بيانات 

مراقبة موثوق بها لتحديد االأولويات وا�ستهداف الفر�ض بفاعلية ل�سمان امل�ساركة يف جميع مراحل دورة االنتخابات، وهي االأدوات التي 

مت ا�ستخدامها يف جنوب �رصق اآ�سيا واأمريكا الالتينية مل�ساعدة منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على حتديد الفجوات واملدافعة من اأجل 

املزيد من امل�ساركة يف االنتخابات. 

   >/http://www2.agendaasia.org< 42   ال�سبكة العامة لالنتخابات املعنية باإمكانية م�ساركة االإعاقة
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ينبغي  امل�ساركة،  ق�سايا  على  حتديًدا  ترتكز  مراقبة  اأعمال  اإجراء  اإىل  وباالإ�سافة 

اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كمراقبي انتخابات عاديني، وينبغي التاأكيد على اأن 

وجود مراقبني ذوي اإعاقة يف اللجان االنتخابية له تاأثري مبا�رص على تغيري ال�سلوك 

العام واالآراء من خالل تو�سيل ر�سالة تفيد باإنهم قادرين على امل�ساركة يف التزامات 

املجتمع املدين، كما يوؤكد ذلك على اأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة جزء من املجتمع. 

عن  االأ�سئلة  من  العديد  ت�سيف  اأن  ا  اأي�سً العادية  املراقبة  منظمات  على  وينبغي 

بينما ال  املنظمات،  تقوم بع�ض  ما  ا�ستماراتهم، وهو  االنتخابات يف  امل�ساركة يف 

اأخرى  الدميقراطي مع منظمات دولية  اأيف�ض واملعهد  الكثريون. وقد عملت  يقوم به 

املراقبة املحلية،  الدولية ومبادرات  االنتخابات  لبعثات مراقبة  على و�سع معايري 

الو�سول  اإمكانية  كانت  اإذا  اإ�سافة حتليل ملا  اإىل  احلاجة  املعايري  ومن �سمن هذه 

يواجهها  التي  العوائق  بذكر  وتو�سية  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  متوفرة  املت�ساوية 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف تقارير بعثات املراقبة اخلتامية. فذكر ق�سايا االإعاقة يف 

تقارير املراقبة يتطلب تكلفة اأو تدريب اإ�سايف طفيف وميكن اأن يكون طريقة مهمة 

ل�سمان احرتام حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف دورات االنتخابات امل�ستقبلية. 

ينبغي اأن تت�سم مراقبة االنتخابات باخل�سائ�ض التالية: 

ترتكز املراقبة على اإمكانية امل�ساركة يف االنتخابات وحدها. 

تت�سمن املراقبة العادية امل�ساركة باعتبارها واحدة من الكثري من وحدات 

القيا�ض. 

اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف بعثات املراقبة العادية. 

ممار�سة �سليمة

قامت بعثة مراقبة انتخابات جمل�ض 

العموم يف اجلمعية الوطنية االأفغانية 

بتحليل عدة موا�سيع، منها اإدارة 

االنتخابات، ورفع ال�سكاوى االنتخابية، 

واالأمن، ودور االإعالم، وم�ساركة املراأة 

واالأقليات واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

وقد ك�سف التقرير النهائي عن اأّن 

انتخابات 2010 مل تكن مبثل انفتاح 

انتخابات 2005، رغم حمافظتها 

على عدة اأنظمة حلماية الناخبني 

ذوي االإعاقة. رغم ذلك، اعترب التقرير 

اأّن هيئة اإدارة االنتخابات متّكنت من 

ا�ستيفاء كوتا اخلم�سة باملئة والتي 

تق�سي بتوظيف اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة، 

كما هو حمّدد �سمن االأنظمة املعتمدة 

يف العام 2005. اإّن ا�ستفا�سة تقرير 

املراقبة يف حتليل قدرة االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة على امل�ساركة، وت�سليط ال�سوء 

على كوتا التوظيف، �سمن اأن ير�سي 

تقرير املراقبة االأ�سا�ض لتعزيز امل�ساركة 

ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة.

لحظ املراقب�ن �سع�بة ال��س�ل اإىل هذا املركز القرتاعي يف اأندوني�سيا.
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�أ�صعر �إنه من حقنا بكل تاأكيد �الختيار، لكننا نن�صى �أن �جلزء 

�لثاين هو �النتخاب ونادًر� ما يح�صل �أي �صخ�س من ذوي �الإعاقة 

على فر�صة حقيقية يف �لفوز، كما ال يتمكن �أي �صخ�س ذو �إعاقة 

من �لو�صول �إىل من�صب ذو �صلطة. �إال �أن �الأمر ال يقت�رش على ذلك، 

الأن كل �صيء يتعلق ب�صناعة �لقر�ر، فاالأحز�ب �ل�صيا�صية ال تتمتع 

باملرونة يف هذ� �ل�صدد وال يتمتع �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة بر�أي يف 

�الأحز�ب �ل�صيا�صية. 

اإمراأة �رصيرة من مدينة جواتيماال، مقولة ل�سخ�ض جمهول اال�سم من مناق�سة 

جمموعة بوؤرية ت�سجلت يف تقييم اأيف�ض لعوائق امل�ساركة يف االنتخابات، 

 .
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جواتيماال

الرت�سيح

واأن  ال�سيا�سية  االأحزاب  اإىل  اأوال  ين�سموا  اأن  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  على  يجب 

ي�سبحوا نا�سطني فيها قبل اأن ي�ستطيعوا اأن يكونوا مر�سحني �ساحلني. غالًبا ما ينتج 

اأو ال�سغط االأ�رصي،  اإىل الثقة  اأو االفتقار  انخفا�ض م�ستويات امل�ساركة من العزوف 

اأن  ينبغي  اال�رصاك  برامج  ت�سميم  لكن  الناخبني،  كل  على  يوؤثر  اأن  للعزوف  وميكن 

ي�سمن اأن العزوف لي�ض ناجًتا عن نق�ض توافر املعلومات باأ�ساليب �سهلة، كما ينبغي 

اأن ي�سمن التعامل مع التمييز من جانب االأحزاب ال�سيا�سية غري الراغبة يف الرتحيب 

باأع�ساء اأو مر�سحني من ذوي االإعاقة اأو كليهما. 

ذوي  االأ�سخا�ض  اإ�رصاك  ل�سمان  ح�س�ض  خ�س�ست  زميبابوي  مثل  البلدان  بع�ض 

االإعاقة كربملانيني، وبينما يعد الهدف من نظم احل�س�ض هدًفا مثرًيا لالإعجاب، يت�سم 

التفيذ بال�سعوبة، وقد ال ينتج دائًما عن احل�س�ض ممثلني ممكنني يتمتعون ب�سلطة 

يفتقر  االجتماعي،  النوع  احلال يف ح�س�ض  وكما هو  االآخرين.  كاالأع�ساء  م�ساوية 

ال�سلطة يف بع�ض احلاالت.  اإىل  اإىل منا�سب  الذين ي�سلون  االإعاقة  االأ�سخا�ض ذوي 

كما اأن هناك العديد من االأ�سئلة املتعلقة بكيفية اإنفاذ ح�س�ض االإعاقة. بناء على نوع 

النظام االنتخابي، هل ين�ض القانون على اأن كل حزب يجب اأن ير�سح عدد معني من 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة؟ وكيف ت�سمن البلدان انتخاب احلد االأدنى من االأ�سخا�ض

ذوي االإعاقة؟ ومن املوؤهل العتباره من ذوي االإعاقة؟ وهل يجب اأن يكون لدى املر�سحني اإعاقات وا�سحة؟ وهل يجب على املر�سحني متثيل 

خمتلف اأنواع االإعاقات؟ بداًل من تخ�سي�ض احل�س�ض، قد يكون من االأكرث فاعلية الرتكيز على مبادرات تثقيف الناخبني التي تعرف عامة 

النا�ض بحقوق وقدرات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. كما ميكن جلهود املدافعة امل�ستهدفة لالأحزاب ال�سيا�سية اأن ينتج عنها تغيري يف العقلية 

داخل احلزب حتى يتم تعيني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف منا�سب قيادية والنظر اإليهم كاأع�ساء مت�ساويني. ويعد املنهج املتبع يف هذه 

الق�سية اأمًرا يتم اإتخاذ القرار فيه بناء على �سياق كل بلد. 

«

«

ممار�سة �سليمة

اأطلقت منّظمة »متالزمة داون- اإيرلندا« 

م�رصوع »راأيي، �سوتي« يف �سّت دول- 

اإيرلندا، اإيطاليا، مالطا، املجر، اإ�سبانيا، 

والدامنارك- لتمكني االأ�سخا�ض 

امل�سابني مبتالزمة داون من امل�ساركة 

ب�سكل اأف�سل يف كّل جانب من جوانب 

العملية الدميقراطية، مبا يف ذلك 

الت�سويت واملدافعة عن الق�سايا املهّمة 

بالن�سبة لهم. و�سمن اإطار هذا امل�رصوع، 

مّتت �سياغة البيانات ال�سيا�سية 

لالأحزاب ب�سكل �سهل القراءة كي يتمّكن 

امل�ساركون من اتخاذ قرارات واعية يف 

اليوم االنتخابي.
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االإعاقة  ذوي  املر�سحون  يواجه  باالإعاقة،  املرتبطة  الو�سمات  اإىل  وباالإ�سافة 

اإىل املنا�سب  الو�سول  اأن�ساأت اململكة املتحدة �سندوق  لذا  بالتمويل.  عوائق تتعلق 

، وهو ال�سندوق الذي ي�ساعد املر�سحني ذوي االإعاقة يف تغطية التكاليف 
44

املنتخبة

االإ�سافية مثل و�سائل املوا�سالت �سهلة اال�ستعمال  اأو مرتجمي لغة االإ�سارة. ويعطي 

 16،000( ا�سرتليني  جنية   10،000 اإىل  قيمتها  ت�سل  منًحا  املر�سحني  ال�سندوق 

من  الكثري  يف  للحكومات  بالن�سبة  املمكن  من  يكون  ال  قد  وبينما  اأمريكي(.  دوالر 

البلدان تقدمي اآليات مماثلة، ميكن للجهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة توفري 

امل�ساعدة للمر�سحني ذوي االإعاقة يف �سورة تدريب. 

احلملت 

اإىل معلومات متوافرة  االفتقار  ال�ساملة  التي تواجه عملية احلملة  العوائق  اأكرب  من 

بيانات،  حول  معلومات  اإىل  يحتاجون  االإعاقة  ذوي  فالناخبني  ب�سيطة،  بطرق 

وهناك  م�ستنرية.  قرارات  الإتخاذ  احلمالت  وفاعليات  ال�سيا�سية  االأحزاب  ومر�سحي 

االنتخابات �سمان متتع كل  اإدارة  لدعم املر�سحني وهيئات  جماالت متعددة ميكن 

الناخبني بفر�سة درا�سة كل خيارتهم. 

احل�س�ل على وع�د انتخابية 

االأحزاب  لدعوة  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ملنظمات  فر�سة  االنتخابية  الفرتة  توفر 

وال�سيا�سيني للتوقيع على وعود عامة للتعامل مع الق�سايا التي تهم االأ�سخا�ض ذوي 

عند حماولتهم  الوعود  لقطع  مياًل  اأكرث  ال�سيا�سية  االأطراف  تكون  ما  فعادة  االإعاقة، 

االأ�سخا�ض  ال�سكان. وميكن ملنظمات  اأكرب عدد ممكن من قطاعات  اأ�سوات من  جمع 

ذوي االإعاقة ا�ستخدام امل�ساحة ال�سيا�سية التي وفرتها االنتخابات جلذب االنتباه اإىل 

مبادرات املدافعة امل�ستمرة اأو امل�سكالت التي يواجها جمهورهم. كما ي�سمح قطع الوعود 

االنتخابية ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بخلق جو من �سغط الزمالء االإيجابي بني 

االأحزاب واملر�سحني للتجاوب مع احتياجات جمتمع االإعاقة حيث ميكنهم االإ�سارة اإىل 

املوقعني على وعودهم عالنية ومطالبة املزيد بالتوقيع. وميكن لهذه الوعود اأن ت�سكل 

جزء اأ�سا�سًيا من ا�سرتايجية مدافعة كلية، حيث اإنها توفر فر�سة ملنظمات االأ�سخا�ض 

ذلك  يعزز  كما  االنتخابات،  بعد  ما  فرتة  بالوعود يف  االلتزام  االإعاقة مبراقبة  ذوي 

تفاعل االأحزاب ال�سيا�سية مع منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب�ساأن الق�سايا املوؤثرة 

على جمتمع االإعاقة، مما ميهد الطريق لعالقة تعاونية بعد االنتخابات. 

اإجراء املر�سحني لت�ا�سل حمدد مع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

باالإ�سافة اإىل �سمان توافر مواد احلملة العامة لكل املواطنني، ميكن ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ا�ستغالل االنتخابات كفر�سة جلذب 

اهتمام املر�سحني للق�سايا املرتبطة مبجتمع االإعاقة على وجه التحديد. 

�سل�سلة  و�سع  يف  املك�سيكية  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  من  الئتالف  الدعم  الدميقراطي  املعهد  قدم   ،2012 يوليو  انتخابات  قبل 

مناملقرتحات حول ق�سايا االإعاقة للت�سارك فيها مع املر�سحني الرئا�سيني، وقد ن�رص االإئتالف هذه املقرتحات على موقعه االإليكرتوين وروج 

لها يف و�سائل االإعالم االجتماعي. وبعد ن�رص هذه املقرتحات، رتبت منظمة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة حوارات مع كل املر�سحني ال�سيا�سيني 

ممار�سة �سليمة

يف �سرياليون، �ساعد املعهد الدميقراطي 

الوطني ائتالفًا من منّظمات املجتمع 

املدين �سّم جمعيًة لالأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة على �سياغة م�سوّدة لقواعد 

�سلوك االأحزاب املتناف�سة يف انتخابات 

نوفمرب 2012. هدفت الوثيقة اإىل 

تعزيز بيئة انتخابية خالية من العنف 

والرتهيب، وت�سجيع  الن�ساء وبقية 

املجموعات املهّم�سة على امل�ساركة 

يف العملية االنتخابية. وهي ت�سري، 

ب�سكٍل وا�سح و�رصيح، اإىل �رصورة اأن 

ت�سّم االأحزاب ن�ساًء واأ�سخا�سًا ذوي 

اإعاقات �سمن لوائح املر�ّسحني ب�سكل 

يلزم املوّقعني على »متكني وتعزيز 

مر�ّسحي احلزب الن�ساء وال�سباب وذوي 

االإعاقة النتخابات الربملان واملجال�ض 

املحلية، من خالل تنظيم احلمالت 

وتاأمني النقليات وتوفري امل�ساعدات 

املالية.« توّفر قاعدة ال�سلوك معياراً 

ميكن اأن تلتزم به منّظمات املجتمع 

املدين مل�ساءلة االأحزاب ال�سيا�سية خالل 

فرتة احلمالت. وقد عمد اأع�ساء االئتالف 

الذين �ساغوا قواعد ال�سلوك اإىل تعزيز 

مبادرتهم من خالل الو�سائل االإعالمية 

عرب اإجراء املقابالت االإذاعية، وتوزيع 

ن�سٍخ مرّتبة عن هذه القواعد على املكاتب 

احلزبية يف خمتلف اأنحاء البالد.

44   اململكة املتحدة. اإمكانية الو�سول اإىل املنا�سب املنتخبة. خدمة احلكومة الرقمية، 2012.   
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حزب  با�ستثناء  �سيتي  مك�سيكو  عمدة  ملن�سب  واملر�سحني 

من  االأوىل  كانت  التي  املناق�سات،  هذه  خالل  ومن  واحد. 

ومنظمات  رئا�سيني  مر�سحني  بني  املك�سيك  يف  نوعها 

اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة، قدم اإئتالف منظمات االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة تو�سياتهم املتعلقة بال�سيا�سات، وناق�ض املر�سحني 

على  احلوارات  ح�سلت  وقد  باالإعاقة.  اخلا�سة  براجمهم 

تغطية وا�سعة يف االإعالم الوطني، مما عزز من �سورة ق�سايا 

مع  م�ستمًرا  اإ�رصاًكا  االإئتالف  اإ�رصاك  يف  و�ساعد  االإعاقة 

االأ�سخا�ض  توا�سلت منظمات  االنتخابيني. وقد  امل�سوؤولني 

ذوي االإعاقة يف جواتيماال وجمهورية الدومينيكان توا�ساًل 

مماثاًل مع املر�سحني. 

مدونات ال�سل�ك 

�سلوك  مدونة  املدين  املجتمع  منظمات  تدعم  ما  غالًبا 

لالأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني املتناف�سني يف االنتخابات 

ت�سجع  حيث  ال�سيا�سية،  االأطراف  هذه  م�ساءلة  من  للتمكن 

مدونات ال�سلوك االأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني على احرتام 

القواعد املنظمة لعملية االنتخابات ومنع التزوير والتالعب. 

و�سع  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  اإ�رصاك  ويوفر 

جلعل  اإ�سافية  وعود  على  احل�سول  فر�سة  ال�سلوك  مدونة 

فاإن  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  املواطنني.  لكل  متاحة  احلمالت 

وجود مدونة �سلوك يخلق م�ساحة ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة مل�ساءلة امل�سوؤولني ب�ساأن ق�سايا الو�سول واالإ�رصاك. 

املناظرات 

من  للمواطنني  ميكن  التي  الطرق  اأهم  من  املناظرات  تعد 

اختيارات  واإتخاذ  املر�سحني  خمتلف  على  التعرف  خاللها 

املانحة  للجهات  وميكن  االنتخابي.  اليوم  يف  م�ستنرية 

االنتخابات  اإدارة  هيئات  دعم  املنفذة  واملنظمات  الدولية 

من خالل توفري االإر�ساد حول كيفية جعل املناظرات متاحة 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، فعلى �سبيل املثال يف جواتيماال 

وفرت هيئة اإدارة االنتخابات مرتجمني لغة اإ�سارة حمرتفني 

يف املناظرات حتى يتمكن ال�سم و�سعاف ال�سمع من متابعة

منظمات  على  وينبغي  التليفزيون.  على  املناظرات 

كي  املناظرات  مبنظمي  االت�سال  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض 

اإىل  باالإ�سافة  ومعلومات،  املكان  عن  مدخالت  يقدموا 

توفري اأ�سئلة مقرتحة للمر�سحني تتعلق بالق�سايا التي تهم 

جمتمع االإعاقة .

�ساب يف �سريالي�ن ي�سارك يف منا�سبة عامة دعمًا لق�اعد ال�سل�ك اخلا�سة بالأحزاب 

ال�سيا�سية التي �سّمت بن�داً من اأجل دمج الأ�سخا�ض ذوي الإعاقات.

حني رئا�سيني يف �رضبيا عام 2012 �سارك فيها  مناظرات تلفزي�نية بني مر�سّ

45
مرتجم للغة ال�سّم والبكم.
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تنفيذ اليوم النتخابي 

ميهد التخطيط ملرحلة ما قبل االنتخابات الطريق ليوم انتخابي يت�سم باالنفتاح واإمكانية امل�ساركة. وتوؤثراملجاالت التالية على االنتخابات، 

لكن ينبغي اأن تكون ح�سنة التجهيز قبل االقرتاع: 

قانون االنتخابات.

�سيا�سات حول اأولوية الت�سويت واأهلية 

الناخبني. 

اختيار املراكز االنتخابية. 

ت�سميم دليل اأوراق اقرتاع ملمو�ض. 

�رصاء وتوزيع مواد انتخابية �سهلة اال�ستعمال 

مثل الكبائن املنا�سبة مل�ستخدمي الكرا�سي 

املتحركو اأو العد�سات املكربة. 

تدريب هيئة اإدارة االنتخابات، وموظفي 

اللجان، وخدمات االأمن. 

اإعتمادات وا�ستمارات املراقبة. 

ينبغي اأن تكون امل�ساعدة الفنية املركزية متاحة ملوظفي اللجان ب�ساأن اليوم االنتخابي حتى يتمكنوا من طلب امل�ساعدة ب�ساأن الق�سايا 

التي قد تطراأ. كما ينبغي على هيئة اإدارة االنتخابات توفري رقم تليفون لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأو غريهم كي يت�سلوا اأو ير�سلوا ر�سائل عليه 

لالإبالغ عن اأماكن الت�سويت التي ي�سعب الو�سول اإليها، اأو �سوء املعاملة من جانب موظفي اللجان، اأو غريها من امل�سكالت. 

نقل النتائج

االنتخابات،  نتائج  يعرف  من  اآخر  هم  االأحيان  بع�ض  يف  يكونوا  االإعاقة  ذوي  فالناخبني  االإعالم،  و�سائل  اإىل  الو�سول  ل�سعوبة  ونظًرا 

وملواجهة هذا التوجه، دخلت اجلمعية الوطنية الكينية لل�سم يف �رصاكة مع القناة االإخبارية التليفزيونية الوطنية لتوفري ترجمة لغة اإ�سارة 

 وكانت هذه املرة االأوىل التي يح�سل فيها ال�سم و�سعاف ال�سمع الكينيني على معلومات 
46

مبا�رصة لالإعالن عن نتائج انتخابات 2013 .

حول نتائج االنتخابات يف نف�ض الوقت. 

حل النزاعات النتخابية 

. ومبا اأن 
47

يعد احلق يف حل ال�سكاوى والنزاعات االنتخابية واحد من املعايري الدولية ال�سبعة االأ�سا�سية للنظم الفعالة للبت يف ال�سكاوى

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة غالًبا ما يتم ا�ستبعادهم من عملية البت يف ال�سكاوى، ينبغي اأن يكون الناخبني قادرين على رفع ق�سايا للطعن 

يف نتائج االنتخابات، وتقدمي �سكاوى حول معاملتهم يف اليوم االنتخابي. وينبغي على هيئات اإدارة االنتخابات اإجراء حمالت لتثقيف 

رجل ي�ستعّد للت�س�يت يف ا�ستفتاء جن�ب ال�س�دان.

.>http://www.youtube.com/watch?v=IdMd1rbbbSQ .46   »اإعالن اأوهورو كينياتا الرئي الرابع« يوتيوب

47   فيكري ت�ساد، ر�سادات لفهم نزاعات االنتخابات، والبت فيها، وحلها. املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية، 2011. 

>http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2011/GUARDE_final_publication.pdf<
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البالغات  مثل  الو�سول  ب�سهولة  تتعلق  خ�سائ�ض  تت�سمن  ق�سايا  اإدارة  نظم  وت�سع  �سهلة  بطرق  ال�سكاوى  تقدمي  كيفية  ت�رصح  الناخبني 

املقدمة عن طريق االإنرتنت اأو التليفون، وتقدم تدريبات تعريفية للمحققني والق�ساة. 

مثاًل هناك اإمراأة ذات اإعاقة فكرية مل يتم ال�سماح لها بالت�سويت يف املك�سيك يف انتخابات 2012، ونظًرا لب�ساطة عملية البت يف ال�سكاوى، 

متكنت من تقدمي �سكوى لدى هيئة اإدارة االنتخابات التي حققت يف اإدعائها. وقد تبني اأن م�سوؤولو اللجان قد منعوا ال�سيدة من الت�سويت 

بناء على اأحكام متييزية يف القانون الفيدرايل للموؤ�س�سات واالإجراءات االنتخابية الذي ين�ض على اأن االأ�سخا�ض املحرومون من قدراتهم 

العقلية ال ي�ستطيعون الت�سويت، اإال اأن هيئة اإدارة االنتخابات اأ�سدرت تعديالت على هذا الن�ض قبل االنتخابات كان من املمكن اأن ت�سمح 

لل�سيدة بالت�سويت اإذا ما كان م�سوؤولو اللجان على دراية بالتعديل، وهو ما يو�سح اأهمية تدريب موظفي اللجان تدريًبا جيًدا، وكيف ميكن 

48
للمعلومات املتاحة والب�سيطة ب�ساأن تقدمي ال�سكاوى اأن توؤدي اإىل م�ساركة اأكرث ن�ساًطاأ من جانب املواطنني ذوي االإعاقة.
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موؤّدي عرو�س يف نيبال ينقل معلومات �إىل �لناخبني 

حول �نتخابات قادمة.



الق�سم 4: مرحلة ما بعد النتخابات

العوائق املحتملة 

عدم اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف عملية الدرو�ض امل�ستفادة.

عدم معرفة منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باحلقوق االنتخابية. 

ال يتعامل التثقيف املدين مع حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وغري متوافر باأ�ساليب مب�سطة. 

معايري اختيار اأع�ساء مفو�سية االنتخابات ال ت�سمل االإعاقة. 

تعطي فرتة ما بعد االنتخابات فر�سة الأ�سحاب امل�سالح لتقييم تنفيذ االنتخابات. وتتمثل االأن�سطة االأ�سا�سية التي ينبغي النظر اإليها من 

منظور اإ�رصاك االإعاقة يف التايل: 

مراجعات اللجان االنتخابية. 

مراجعة فرتتي الدورتني االنتخابيتني ال�سابقتني وحتديد الدرو�ض امل�ستفادة. 

حت�سني اإمكانية الو�سول اإىل موؤ�س�سات احلكومة. 

تنفيذ اأن�سطة بناء قدرات ملوظفي االنتخابات، ومنظمات املجتمع املدين، واالأحزاب ال�سيا�سية. 

املدافعة عن اإ�سالحات قانونية واإدارية وتنفيذها. 

حتديث ت�سجيل الناخبني، اإذا دعت احلاجة. 

مراجعة اال�سرتاتيجية طويلة االأجل لهيئة اإدارة االنتخابات. 

مراجعة منهج التثقيف املدين. 

مراجعة معايري االختيار للمفو�سني اجلدد. 

املنتخبني عن  امل�سوؤولني  م�ساءلة  ل�سمان  متابعة  و�سع خطة 

ذوي  لالأ�سخا�ض  اأهمية  متثل  التي  بالق�سايا  املتعلق  اأدائهم 

االإعاقة. 

مراجعات اللجان النتخابية 

ل�سمان وجود  بالفعل  قوانني مو�سوعة  تتوافر  االأحيان  من  الكثري  يف 

جلان انتخابية ي�سهل الو�سول اإليها، اإال اأن عملية اختيار املوقع غالًبا 

ما ال تلتزم بهذه القوانني. وبالتايل ينبغي اأن يكون هناك جهة حكومية 

م�سوؤولة عن مراقبة اإمكانية الو�سول يف اليوم االنتخابي ولديها �سلطة 

توقيع عقوبات يف حالة عدم اتباع هذه املعايري، فعلى �سبيل املثال، يف 

الواليات املتحدة، تراقب وزارة العدل االلتزام بالقوانني الوطنية املتاحة 

وتقا�سي ال�سلطات احلكومية التي ال تلتزم بهذه القوانني. وت�ساعد هذه 

املمار�سة على �سمان تنفيذ هذه القوانني فعلًيا. 

رجل يتحّقق من مدى جتهيز مراكز القرتاع يف زميباب�ي مبن�ساآت 

ت�سمح ب��س�ل الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.
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حتديد الدرو�ص امل�ستفادة 

ينبغي اإجراء مراجعة من منظور هيئة اإدارة االنتخابات، ومنظمات االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة، واملراقبني، وينبغي على هذه املراجعة اأن تقيم اأثر اخلطوات املتخذة لزيادة 

اإمكانية الو�سول. هل كانت هناك تطورات من االنتخابات االأخرية؟ ما الذي كان يف 

ا�ستطاعة اأ�سحاب امل�سالح القيام به من اأجل انتخابات اأكرث �سمواًل يف امل�ستقبل؟ 

ينبغي على هيئات اإدارة االنتخابات تقييم فاعلية االأدوات كاأدلة االأوراق االنتخابية 

على  وينبغي  االنتخابية.  الدورة  من  مبكرة  مرحلة  يف  و�سعها  مت  التي  امللمو�سة 

االأحزاب ال�سيا�سية اأن ت�ستغل هذا الوقت لكي حتدد ما اإذا كانت جهودها للتوا�سل مع 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كافية وت�سع ا�سرتاتيجيات للم�ستقبل. وينبغي على منظمات 

املجتمع املدين اأن تقيم ما اإذا كان من املمكن حت�سني طرق املراقبة والتثقيف املدين 

اخلا�سة بهم لزيادة اإمكانية الو�سول والإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب�سكل اأكرب. 

وينبغي على منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ا�ستغالل الفر�سة املتاحة خالل فرتة 

ما بعد االنتخابات للتو�سل اإىل تو�سيات الإ�سالح ال�سيا�سة للتعامل مع التحديات. 

وينبغي اأن تت�سمن هذه املراجعة حتليالأً لالإ�سالحات التي ميكن تنفيذها على املدى 

الق�سري والطويل. كما ينبغي اإ�رصاك منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف اأي جهود 

الإ�سالح القانون االنتخابي قد تتم بعد االنتخابات. وينبغي على منظمات االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة احلفاظ على العالقات التي ت�سكلت مع االأطراف ال�سيا�سية خالل فرتة 

يف  امل�ساركة  اإمكانية  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  راقبت  فاإذا  االنتخابات. 

اإىل  التو�سيات  لتقدمي  املنا�سب  الوقت  هي  االنتخابات  بعد  ما  ففرتة  االنتخابات، 

اإليها. فاإذا قامت منظمات  هيئة اإدارة االنتخابات بناء على النتائج التي تو�سلوا 

اإ�رصاكية، ففرتة ما بعد  �سيا�سات  لتنفيذ  ال�سيا�سية ومتكنت من احل�سول على موافقتهم  االأحزاب  االإعاقة باملدافعة لدى  االأ�سخا�ض ذوي 

االنتخابات هي الوقت املنا�سب للمتابعة مع املر�سحني الفائزين ل�سمان تنفيذ هذه ال�سيا�سات. 

اإمكانية الو�سول اإىل املوؤ�س�سات احلكومية 

اأو ت�سغيله يف  اأو وطنًيا  اإقليمًيا  اأو  اأحد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ممثاُل حملًيا  اإذا كان من املمكن جتنب كل العوائق واإذا مت انتخاب  حتى 

من�سب م�سوؤول لدى هيئة اإدارة االنتخابات، قد تبقى التحديات. فغالًبا ما ي�سعب الدخول اإىل املباين التي يعمل بها ال�سيا�سيون وموظفو 

احلكومة اأو ي�سعب ا�ستخدام املوا�سالت العامة ال�رصورية لالنتقال اإىل العمل. كما اأن املعلومات املتعلقة بالقوانني وال�سيا�سات املطروحة 

للنقا�ض حالًيا يف احلكومة قد ال ت�سدر باأ�ساليب �سهلة. وميكن مل�سئويل االنتخابات اإلقاء ال�سوء على اإمكانية الو�سول يف اأثناء وجودهم 

يف منا�سبهم، كما ميكنهم االإ�سهام يف جهود املدافعة التي توؤثر على التمويل واأولويات احلكومة. 

بناء قدرات املنظمات املعنية بذوي الإعاقة 

كما هو مذكور، غالًبا ما تكون قدرة منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأقل من قدرة منظمات املجتمع املدين االأخرى، وتختلف االأ�سباب يف 

ذلك، لكنها غالًبا ما تت�سمن م�ستويات اأقل من التعليم نظًرا ل�سعوبة الو�سول اإىل املدار�ض واملوارد، ولهذا ال�سبب، فقد يكون هناك �رصورة 

للمزيد من التدريب على اإدارة امل�رصوعات وو�سع امليزانيات، وبالتايل ينبغي على املنظمات املنفذة ال�رصيكة مع منظمات اأ�سخا�ض ذوي 

اإعاقة اأن تخطط لاللتزام بتوفري املزيد من وقت املوظفني واملوارد. وميكن عقد التدريب خالل اأي فرتة من الدورة االنتخابية، لكنها من 

املفرت�ض اأن يتم تنفيذها قبل االنتخابات. 

يتعلق  فيما  القدرة  اإىل  عام  ب�سكل  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  تفتقر  االأ�سا�سية،  امل�رصوعات  اإدارة  مهارات  اإىل  وباالإ�سافة 

اإندوني�سيا تعد ا�ستثناء لهذا التوجه، حيث يدافع مركز  اأن  اإال  باالنتخابات واملو�سوعات امل�سرتكة بني العمليات ال�سيا�سية واالإعاقة، 

ممار�سة �سليمة

قّدم املعهد الدميقراطي الوطني امل�ساعدة 

اإىل جمعية »بوراكا« املقدونية التي 

متّثل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الفكرية، 

فاأعانها يف �سياغة وتعزيز تعّهد 

لالأحزاب بامل�سادقة على اتفاقية حقوق 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة خالل 100 يوم 

من ت�سّكل احلكومة اجلديدة. ا�ستعانت 

ع لتاأمني تغطية  »بوراكا« بالتعّهد املوَقّ

�سحفية وا�سعة تبنّي مدى احلاجة 

للم�سادقة على االتفاقية املذكورة. 

اإثر هذه احلملة، �سادقت اجلمعية 

الت�رصيعية املقدونية، باالإجماع، على 

اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

وقد �ساهمت هذه احلملة الناجحة يف 

حت�سني �سورة اجلمعية كجهة فاعلة يف 

املجتمع املدين، مما ر�سم �سورًة اإيجابية 

عن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات ب�سفتهم 

مواطنني متمّكنني.

املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني60



االأ�سخا�ض  منظمات  اأحد  وهو  االنتخابات،  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  م�ساركة 

وقد  االإعاقة.  ذوي  لالأ�سخا�ض  واالنتخابية  ال�سيا�سية  احلقوق  عن  االإعاقة،  ذوي 

تاأ�س�ست منظمة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة املذكورة بعد �سقوط ديكتاتور الأن جمتمع 

الدميقراطية، فغالبية  الدفعة اجلديدة لتحقيق  ا�ستبعاده من  اأن يتم  االإعاقة مل يرد 

وعلى  االنتخابية،  العملية  على  تدريًبا  تتطلب  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات 

اأن  قبل  ال�سلة  ذات  املحلية  والقوانني  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  حقوق  اتفاقية 

يتمكنوا من تنفيذ برامج الدميقراطية واحلوكمة ومن اأن ي�سريوا مدافعني فاعلني. 

وغالًبا ما يكون من ال�رصوري تدريب منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على املدافعة 

على  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  من  الكثري  تركز  اإذ  احلقوق،  على  القائمة 

تقدمي اخلدمات وحدها، وميكنها اال�ستفادة من تدريب املدافعة القائم على احلقوق. 

التي  اإدارة االنتخابات، ت�ساعد املدافعة  الروابط املبا�رصة بهيئة  اإىل  وباالإ�سافة 

ت�ستهدف اأع�ساء الربملان واللجان الت�رصيعية امل�سوؤولني عن االإ�رصاف على اأن�سطة هيئة اإدارة االنتخابات على �سمان التنفيذ املالئم للقواعد 

ا اأن املجل�ض الت�رصيعي ال يعيق املكا�سب  املطبقة، فهي ال توفر فقط م�ساحة اإ�سافية للمدافعة عن اإمكانية الو�سول بالت�ساوي، بل ت�سمن اأي�سً

التي مت حتقيقها مع هيئة اإدارة االنتخابات ويو�سع �سبكة �سناع القرار الذين على دراية بالعوائق التي يواجهها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. وال 

تزال عمليات االإ�رصاف الت�رصيعي يف مهدها يف الكثري من الدميقراطيات النامية مما يوفر فر�سة اأخرى ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

كي ت�سنع �سابقة اإيجابية. وميكن لربامج امل�ساعدة املوجهة ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ب�ساأن مبادرات املدافعة اأن ت�ستفيد من بناء 

قدرات منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة للتفاعل مع هيئات اإدارة االنتخابات، واملجال�ض الت�رصيعية، وهيئات حقوق االإن�سان الوطنية. 

معايري اختيار مفو�سية النتخابات 

من  مبجموعة  االنتخابات  مفو�سية  يف  املحتملني  االأع�ساء  يفي  اأن  يجب 

املعايري، لكن املعرفة ب�سيا�سات واإجراءات اإ�رصاك االإعاقة نادًرا ما يتم تقييمها. 

اإدارة االنتخابات، مثل جلنة االنتخابات يف الفلبني، تعني  اأن بع�ض هيئات  اإال 

مفو�ض حمدد م�سوؤول عن حقوق االإعاقة، لكن هوؤالء املفو�سني ال يتمتعون دائًماأ 

بخلفية عن حقوق االإعاقة. 

التثقيف املدين ال�سامل 

اأن يتم التثقيف املدين يف جميع مراحل الدورة االنتخابية، لكن ق�سم ما  ينبغي 

بعد االنتخابات من هذا الدليل يغطيها حيث تعترب هذه الفرتة وقًتا مفيًدا لدرا�سة 

التثقيف  االنتخابات االأخرية واأي فجوات يف معرفة جمهور الناخبني. ويو�سح 

واملواطنني  احلكومة  دور  ملعرفة  وميكن  املواطنة،  وواجبات  حقوق  املدين 

والقوانني ذات ال�سلة اأن متكن االأفراد من لعب دوًرا اأكرث ن�ساًطا يف ت�سكيل املجتمع. 

كل  حقوق  على  ال�سوء  اأيف�ض  اأعدته  مدين  تثقيف  منهج  األقى  جورجيا،  يف 

املواطنني، من بينهم اأولئك ذوي االإعاقة. وخالل مراجعة الدورة، قال اأحد الطلبة 

»نحن ال نرى االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. ومل نفكر يف هوؤالء النا�ض من قبل، لكننا 

نرى االآن اأنهم ي�ستحقون نف�ض احلقوق االجتماعية، واحلقوق يف التعليم والعملية 

االنتخابية. ال ينبغي اأن يكون لدينا جمتمع يتم الف�سل فيه بني النا�ض.« 

ممار�سة �سليمة

قام طالب من �سّف الرتبية املدنية 

يف جورجيا بت�سجيل ن�سخٍة �سمعية 

عن كتابهم املدر�سي الذي حمل عنوان 

»الدميقراطية واجلن�سية«. و�رصعان ما 

دافعوا عن ت�سهيل و�سول الطالب ذوي 

االإعاقات الب�رصية اإىل �سفوف الرتبية 

املدنية يف اجلامعة، وقاموا بتوزيع 

اأقرا�ٍض مدجمة عن الكتاب على ال�سباب 

املكفوفني.

طالب جامعي�ن يف ج�رجيا ي�سّجل�ن كتاب الرتبية املدنية 

على اأقرا�ض مدجمة.

61اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية

ع
ب
لرا

م ا
�س

ق
ل
ا



�مر�أة ترفع �إ�صبعها �ملغّم�س باحلرب �لثابت بعد �الإدالء 

ب�صوتها يف �أندوني�صيا. 



الق�سم 5: التحديات 

واحلوكمة  الدميقراطية  برامج  تنفيذ  تواجه  التي  التحديات  من  الكثري  هناك 

ال�ساملة، لكن ال يوجد اإجماع على اأف�سل الطرق لتجنب هذه التحديات، فاملوقف 

قد يختلف يف خمتلف البلدان.

نق�ص البيانات 

االأ�سخا�ض  عدد  و�ساملة حول  بها  موثوق  بيانات  اإىل  امل�سالح  اأ�سحاب  يفتقر 

يف  االإعاقة  ذوي  عدد  حت�سى  ال  التي  فالدول  منفردة،  بلدان  يف  االإعاقة  ذوي 

تعداداتها الوطنية ت�ستخدم تعريفات خمتلفة وغالًبا ما تكون تقديراتها لالأعداد 

وهو  العامل،  يبلغ 15%حول  الذي  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقدير  من  بكثري  اأقل 

باأن  الدولية  ال�سلطات املحلية واجلهات املانحة  اإقناع  اأن ي�سعب من  ما ميكن 

ا�ستثمار موارد يف اإ�رصاك االإعاقة ينبغي اأن يكون اأولوية. كما ت�سعب التعريفات 

املختلفة لالإعاقة يف كل بلد من و�سع معيار ملتابعة وتقييم الربامج. 

التمييز 

تت�سم االفرتا�سات التي يقوم امل�سوؤولون احلكوميون وحتى اأفراد االأ�رصة بعملها 

مركز  اأعده  تقرير  وجد  حيث  الدقة،  بعدم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  قدرات  عن 

اأ�رص االأ�سخا�ض ذوي  اأ�رصة من  اأنه من اإجمايل 50  هانوي للمعي�سة امل�ستقلة 

الق�سايا  ب�ساأن  يقلقوا  اأن  عليهم  »لي�ض  الأنهم  الت�سويت  اإىل  يحتاجون  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  اأن  ن�سفهم  يرى  ال  مقابلتها،  مت  االإعاقة 

اأن املواطنني ذوي االإعاقة ال ميكنهم اأن يكونوا مر�سحني اأو موظفي جلان واأنهم غري مهتمني  ، فالنا�ض غالًبا ما يفرت�سون 
49

ال�سيا�سية«

بال�سيا�سة اأو اأنها ال توؤثر على حياتهم. ومن بني االأ�سباب ال�سائعة لعدم امتالك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لبطاقة اإثبات �سخ�سية اأو �سهادة 

ميالد هو اأن اأ�رصهم مل تر �رصورة لذلك. كما اأن اأفراد االأ�رصة يف بع�ض االأحيان ال يرغبون يف ا�سطحاب اأفراد اأ�رصتهم الذين قد يحتاجون 

النا�ض بحقوق  الذي يعرف  الناخبني  لتثقيف  ا�ستخدامها. لكن ميكن  لي�ض لديهم موا�سالت ي�سهل  اأو  اللجنة االنتخابية  اإىل  اإىل امل�ساعدة 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأن يق�سي على هذه ال�سور النمطية. 

مل �أ�صوت الأن �أ�رشتي مل ت�صعر باالرتياح حيال �ل�صماح يل بالذهاب 

نظًر� لوقوع �إطالق نار بذلك �ملكان و�حتمالية تعر�س �صخ�س �أ�صم 

خلطر �أكرب. 

جانري�ض، �سابة ذات اإعاقة، جمهورية الدومينيكان.
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49   اإمكانية م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات يف فيتنام. مركز هانوي للمعي�سة امل�ستقلة، اأجندة، 2013.   
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هذا املرّبع كان جزءاً من �سل�سلة ا�ستخدمت يف جمه�رية 

الك�نغ� الدميقراطية لت�عية ال�سعب جتاه اأهمية عملية 

الت�س�يت.



بيئة العمل

يف بع�ض البلدان، هناك خوف حقيقي من االنتقام من جانب احلكومة ب�سبب احلديث عن احلقوق ال�سيا�سية، لكن هذه الق�سية ال يجب اأن 

تقت�رص على حقوق االإعاقة وحدها، وميكنها اأن تنطبق على احلقوق ال�سيا�سية مبعناها االأو�سع، وبالرغم من اأن ت�سميم برامج حقوق االإعاقة 

اأمًرا حيادًيا، فاإن اجلهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة ينبغي اأن متنح وقًتا اإ�سافًيا الجتذاب ال�رصكاء يف البلدان التي يواجه فيها 

النقا�ض حول حقوق االإن�سان حتديات اأكرب. 

الت�سويت الإجباري

اإىل  لدى بع�ض البلدان ت�رصيعات ت�سرتط الت�سويت االإجباري لكل املواطنني. لكن نظًرا ل�سعوبة ا�ستعمال املوا�سالت، و�سعوبة الو�سول 

مواقع االقرتاع، و�سعوبة االطالع على املعلومات، تعفي بع�ض البلدان ذات نظام الت�سويت االإجباري املواطنني ذوي االإعاقة اأو كبار ال�سن 

اأو كليهما من هذا ال�رصط. 

اإذ  اإدارة االنتخابات يف بريو ما يزيد على 20،000 من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات الفكرية من قوائم الناخبني،  يف 2011، حذفت هيئة 

افرت�ست هيئة اإدارة االنتخابات اأنهم لن ي�سوتوا ب�سبب اإعاقتهم، وقد راأت الهيئة اأن هذه خطوة مفيدة، حيث اإن حذفهم من قوائم الناخبني 

يعني اأنه لي�ض عليهم دفع الغرامة اإذا مل يدلوا باأ�سواتهم. لكن هذه العملية جرت دون الت�ساور مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ومل يتم االإعالن 

عن ال�سيا�سة، مما نتج عنه خروج الناخبني يف اليوم االنتخابي ليكت�سفوا اأنهم ال ي�ستطيعون الت�سويت ب�سبب حذف اأ�سمائهم من القوائم.

االأ�سخا�ض ذوي  اإعفاء  االإعاقة  االأ�سخا�ض ذوي  اتفاقية حقوق  بالتزامات  الوفاء  القادرة على  االنتخابات غري  اإدارة  ينبغي على هيئات 

االإعاقة اأو كبار ال�سن اأو كليهما من غري القادرين على الو�سول اإىل اللجان االنتخابية من �رصوط الت�سويت االإجباري والعقوبات املطبقة 

يف تلك احلاالت، لكن ينبغي اأال تعترب اأي �سيا�سة ت�سمح باالإعفاء من العقوبات بدياًل عن تي�سري امل�ساركة يف العملية االنتخابية، اإذ ينبغي 

على منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وغريها من اأطراف املجتمع املدين اأن يتابعوا با�ستمرار ما تتخذه هيئة اإدارة االنتخابات من خطوات 

لتي�سري امل�ساركة يف االنتخابات واملدافعة من اأجل االإ�رصاك الكامل لكل املواطنني.

القيادة 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  يكون  اأال  ينبغي 

بل  امل�ساعدة،  لربامج  مو�سوع  جمرد 

وقادة  م�ساركني  ا  اأي�سً يكونوا  اأن  ينبغي 

ن�سطني يف حكوماتهم، فمن ال�سعب اإقناع 

اإدارة االنتخابات، واملنظمات غري  هيئات 

ت�سغيل  ال�سيا�سية  واالأحزاب  احلكومية، 

اأحياًنا  لكن  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض 

ذوي  اأ�سخا�ض  على  العثور  ا  اأي�سً ي�سعب 

بالثقة  يتمتعون  �سيدات،  وحتديًدا  اإعاقة، 

واملعرفة املطلوبني لتويل منا�سب قيادية. 

توفره  الذي  االإ�سايف  للدعم  ميكن  لكن 

القيادة كبناء املوارد  التدريب على  برامج 
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يف الدميقراطية، واحلوكمة، واالنتخابات

)بريدج( اأن ي�ساعد على جتنب هذا التحدي 

و�سنع قيادات قوية من ذوي االإعاقة. 

ن�ساء مع وبدون اإعاقات ي�ساركن يف تدريب على القيادة يف كمب�ديا.

>/http://bridge-project.org< .50   بناء موارد يف الدميقراطية، واحلوكمة، واالنتخابات
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تكنولوجيا �سهلة ال�ستخدام 

الت�سويت  ماكينات  مثل  االنتخابات  تكنولوجيات  ا�ستخدام  اقرتاح  يتم  ما  غالًبا 

االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  على  الت�سويت  عملية  لتي�سري  �سهلة  كطريقة  االإليكرتوين 

الفنية  االعتبارات  كل  يف  جيًدا  تفكر  اأن  ينبغي  االنتخابات  اإدارة  هيئات  اأن  اإال 

واللوجي�ستية قبل دعم خيارات التكنولوجيا املتقدمة يف بلدان قد تفتقر اإىل القدرة 

اأ�سكال  على احلفاظ على حلول تكنولوجية معقدة. ويف هذه احلاالت، ميكن لبع�ض 

التكنولوجيا الب�سيطة اأن جتعل العملية اأكرث �سهولة مبخاطر اأقل، فعلى �سبيل املثال 

اأن ي�سوتوا من  اأو �سعاف الب�رص  اأ�سرتاليا ي�ستطيع الناخبني امل�سابني بالعمى  يف 

خالل التليفون. 

اأما الت�سويت من خالل االإنرتنت فهو حل اآخر مت اقرتاحه لتي�سري العملية ب�سكل اأكرب 

اأ�ستونيا  مثل  االأوروبية  البلدان  بع�ض  ت�سمح  حيث  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض  على 

الت�سويت من  اأي�رص، لكن  باأنها  العملية  االإنرتنت وت�سف هذه  بالت�سويت من خالل 

تكنولوجية  وقدرات  موارد  اإىل  باالإ�سافة  النظام  يف  ثقة  يتطلب  االإنرتنت  خالل 

متقدمة قد ال تكون متوافرة يف الكثري من البلدان. 

املتابعة والتقييم 

عند ت�سميم و�سف برنامج اأو اإعالن لتلقي املقرتحات، ينبغي على اجلهات املانحة 

ا  اأن حتدد اأن كل موؤ�رصات الربامج ينبغي اأن يتم ت�سنيفها تبًعا لالإعاقة، وينبغي اأي�سً

جمع بيانات كيفية حول اإ�رصاك ذوي االإعاقة. 

مذكور  هو  وكما  بال�سعوبة،  االإعاقة  تقييم  برامج  وتقييم  متابعة  تت�سم  اأن  وميكن 

م�سبًقا، فاإن تعريف االإعاقة يختلف من بلد اإىل بلد. وهناك اأربعة اأنواع خمتلفة من 

البلد  اأو  املنفذ،  ال�رصيك  البلد  اأو  امل�سيف،  البلد  ا�ستخدامها:  ميكن  التي  التعريفات 

تعريف  اإىل  العاملي  االفتقار  ي�سفر  اأن  وميكن  العاملية.  ال�سحة  منظمة  اأو  املانح، 

مقبول ب�سكل عام عن غياب االإت�ساق عند مقارنة املعلومات. 

يقوم  وبالتايل  اإعاقة،  كل  تخ�ض  موؤ�رصات  املانحة  اجلهات  ت�ستخدم  ال  ما  وغالًبا 

االأمر مفيًدا  يعترب هذا  وبينما  بهم.  بعمل موؤ�رصات خا�سة  املنفذين  ال�رصكاء  بع�ض 

للم�رصوع، فاإنه ي�سعب على اجلهات املانحة واملنظمات املنفذة عملية تتبع اأثر كل 

الربامج. 

وعالوة على املتابعة والتقييم االأ�سا�سيني، ينبغي على اجلهات املانحة ت�سجيع اإجراء 

تقييمات االأثر، فهذه التقييمات حتدد اأثر الربامج على االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وهو 

ا يف حتديد ما اإذا كانت برامج اإ�رصاك ذوي االإعاقة قد تركت  ما ميكن اأن ي�ساعد اأي�سً

اأو انفتاح احلكومة  اأثًرا اأكرب على املجتمع مثل اأي تغيريات يف ال�سلوك االجتماعي، 

لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، اأو عملية �سيا�سية اأكرث انفتاًحا. 

ممار�سة �سليمة

ت�سرتط برامج الوكالة االأمريكية للتنمية 

الدولية التي تدعم االأ�سخا�ض ذوي 

الت  االإعاقة اأن تكون االأهداف واملح�سّ

لة ح�سب اأهداف  واملوؤ�رّصات مف�سّ

الربنامج. ُتعرف موؤ�رّصات الوكالة 

بـ«املوؤ�رصات املعيارية للم�ساعدات 

االأجنبية« وميكن االطالع يف ما يلي 

على مثال من م�رصوع للموؤ�س�سة الدولية 

للنظم االنتخابية يف ليبيا: 

الهدف: زيادة امل�ساركة املدنية، خا�سة 

بني املجموعات املهّم�سة وغري املمّثلة 

مبا فيه الكفاية، من خالل تعزيز الفهم 

يف اأو�ساط العامة للعمليات املتعّلقة 

باالنتقال ال�سيا�سي يف ليبيا. 

النتيجة املرحلية: حت�سني م�ستوى الوعي 

بني اأو�ساط هيئة اإدارة االنتخابات 

واأ�سحاب امل�سلحة يف املجال 

االنتخابي، جتاه الق�سايا واالحتياجات 

االأ�سا�سية ف�ساًل عن العراقيل التي 

ي�سادفها االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات عند 

امل�ساركة يف العملية االنتخابية.

لة )معّدل ح�سب املوؤ�س�سة  موؤ�رّص املح�سّ

الدولية للنظم االنتخابية(: ُي�ساغ عدد 

من التو�سيات حول كيفية تكييف 

اإجراءات الت�سويت ملعاجلة احتياجات 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات، وُيرفع 

اإىل هيئة اإدارة االنتخابات واأ�سحاب 

امل�سلحة يف املجال االنتخابي.

لة )»املوؤ�رصات املعيارية  موؤ�رّص املح�سّ

للم�ساعدات االأجنبية«(: يتلقى بع�ض 

منظمات املجتمع املدين م�ساعدات 

اأمريكية للم�ساركة يف مبادرات املدافعة.
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تبادل الدرو�ص امل�ستفادة 

املمار�سات  واأف�سل  واخلربات  املعلومات  تبادل  خالل  من  دويل  بتعاون  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  حقوق  اتفاقية  من   32 املادة  تطالب 

اأن برامج امل�ساعدة الدولية متاحة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وت�سملهم واأن الدرو�ض امل�ستفادة يتم  والت�سارك فيها، وهو ما ي�سمل �سمان 

جمعها ون�رصها. وهناك اأمثلة جيدة على ت�سميم برامج انتخابات وعمليات �سيا�سية �ساملة حول العامل، لكن ال تزال منظمات االأ�سخا�ض  

 كاأداة مدافعة 
51

 ElectionAccess.org ذوي االإعاقة واحلكومات تبداأ من ال�سفر يف الغالب. وللتعامل مع هذه الفجوة، يعمل موقع اأيف�ض

وتعليم �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ويلقي ال�سوء على اأمثلة ملواد تثقيف الناخبني ال�ساملة واالأجهزة امل�ساعدة مثل 

اأدلة اأوراق االقرتاع امللمو�سة. 

  > /http://www.electionaccess.org < املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية Election Access.org   51
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طالب يخ�صع لتدريب لي�صارك يف مر�قبة �النتخابات 

يف �جلمهورية �لدومينيكية.



ناخب يحّدث �ملعلومات �خلا�صة به يف �ل�صجّل يف 

�جلمهورية �لدومينيكية.



الق�سم 6: درا�سة حالة جمهورية الدومينيكان

اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني:  

منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

هيئات اإدارة االنتخابات. 

اأيف�ض. 

املنظمات املحلية ملراقبة االنتخابات. 

االأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني. 

املجل�ض القومي لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

نظرة عامة 

طبًقا ملنظمة ال�سحة العاملية، هناك ما يزيد على 1،5 مليون مواطن دومينيكاين يندر اإ�رصاكهم يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية. عملت 

اأيف�ض مع منظمة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة التي متثل �رصيكها الرئي�سي الريد من اأجل رفع الوعي ب�ساأن احلقوق ال�سيا�سية للدومينيكانيني 

ال�سيا�سية،  واالأحزاب  االإعاقة،  ذوي  جمتمع  بينهم  )من  امل�سالح  اأ�سحاب  من  جمموعة  ا�ستهدف  الذي  الربنامج  �سعى  وقد  االإعاقة.  ذوي 

واملر�سحني( اإىل التعامل مع هذه الق�سية واألقى ال�سوء على االلتزامات التي اإتخذتها جمهورية الدومينيكان عندما �سدقت على اتفاقية 

حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف 2009. 

عملت اأيف�ض والريد على برنامج امتد ملا يزيد على �سنتني قبل االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف مايو 2012 وبعدها لت�سجيع الت�سويت 

واإ�رصاك املواطنني ذوي االإعاقة ِاإ�رصاًكا عميًقا، وتو�سح درا�سة احلالة االأثر االإيجابي للتعاون بني املجتمع املدين واحلكومة واالأحزاب ال�سيا�سية. 

�أنا مقتنع �أننا �صرنى �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة ي�صاركون كمر�صحني، 

باالإ�صافة �إىل ناخبني ذوي �إعاقة �أكرث بكثري، مبا �أن هذ� هو �لقدر 

�ل�صيا�صي لهذه �لبالد. و�أعتقد �أن ما نقوم به من عمل ميهد �لطريق 

لكل �لنا�س كي ي�صاركو� يف �لعملية �النتخابية.

كري�ستينا فران�سي�سكو، موؤ�س�ض دائرة ال�سيدات ذوات االإعاقة، جمهورية الدومينيكان 

كيف �سمل امل�رشوع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف النتخابات واحلياة ال�سيا�سية؟

الإدارة – عينت اأيف�ض �سيدة ذات اإعاقة الإدارة امل�رصوع وقدمت منحة فرعية ملنظمة حملية معنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سكلت بدورها 

فريًقا ن�سائًيا لقيادة امل�رصوع. وقد مت ت�سميم كل االأن�سطة بالتعاون مع هذا الفريق. 

مذكرة التفاهم – ي�رصت اأيف�ض توقيع مذكرة تفاهم بني املجل�ض املركزي لالنتخابات و18 منظمة حملية معنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

وقد قد عززت هذه االتفاقية من التعاون بني هذه املنظمات ب�ساأن الطرق املنا�سبة لتح�سني اإ�رصاك وم�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف 

االنتخابات. وتعد هذه االتفاقية هي االأوىل من نوعها التي يوقعها املجل�ض املركزي مع منظمات اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة. 

«
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كنت مت�صوق جًد� لالإن�صمام �إىل هذ� �جلهد الأنه ت�صمن مر�قبة 

�لعو�ئق �لتي يو�جهها من هم مثلي من �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة. 

ماريا ديل كارمن جوريرو جرمان، طالبة عمرها 23 �سنة تدربت كمراقبة انتخابات، 

جمهورية الدومينيكان 

تدريب احلق�ق ال�سيا�سية – عقدت اأيف�ض وال ريد ور�ض عمل على امل�ستويني االإقليمي والبلدي حول العملية االنتخابية واأهمية الت�سويت 

ا من ذوي االإعاقة. كما تدرب ع�رصون من قيادات منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كي ي�سبحوا مي�رصين لرفع الوعي  بح�سور 2279 �سخ�سً

ب�ساأن احلقوق االنتخابية، وباالإ�سافة اإىل ذلك، مت رفع الوعي من خالل توزيع 1000 مل�سق ومطويات عن تثقيف الناخبني. 

الربنامج واملنتدى ال�سيا�سي – �سكلت 18 منظمة حملية معنية باالأ�سخا�ض ذوي اإعاقة جمموعة عمل لو�سع برنامج �سيا�سي حول الق�سايا 

الهامة، من بينها املباين التي ي�سعب دخولها والتعليم ال�سامل، وهو الربنامج الذي مت تقدميه اإىل املر�سحني الرئا�سيني يف منتدى ح�رصه 

اأربعة اأحزاب، وقد وقع كل مر�سح على الربنامج ملزمني اأنف�سهم مبوجبه بتنفيذ ن�سو�سه اإذا مت انتخابه. وقد نفذت حكومة املر�سح الفائز 

التو�سيات املدرجة يف الوثيقة التي تت�سمن قانوَنا وطنًيا لالإعاقة، وبناء منحدرات على االأر�سفة، وو�سع خطة عمل للق�ساء على االأمية 

للبالد. 

املجل�ض  مع  والريد  اأيف�ض  عملت   – الناخبني  ت�سجيل 

االنتخابي لتن�سيق اجلهود الإ�رصاك �ست �سيدات ذوات اإعاقة 

باملجل�ض  اخلا�سة  »التحقق«  بحملة  قيادية  اأدوار  يف 

ت�سجيلهم  من  التحقق  على  النا�ض  حثت  التي  االنتخابي 

باللجان  اخلا�سة  املعلومات  ومن  الناخبني  قوائم  على 

من  ممكن  عدد  اأكرب  اإىل  الو�سول  اأجل  ومن  االنتخابية. 

مثل  منظمات  اأيف�ض  حددت  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ض 

كمراكز  تعمل  لكي  التاأهيل  الإعادة  الدومينيكانية  اجلمعية 

الأن�سطة حملة »التحقق«. ونتيجة لهذه اال�سرتاتيجية، ح�سل 

فر�سة  على  االإعاقة  ذوي  من  1000�سخ�ض  على  يزيد  ما 

التاأكيد على تفا�سيل الت�سجيل اخلا�سة بهم.

تدريب م�ظفي اللجان النتخابية – دعم املجل�ض االنتخابي 

ذوي  لالأ�سخا�ض  القومي  واملجل�ض  الريد  مع  بالتعاون 

كيفية  على  تركز  م�سوؤول  ل154  مدربني  تدريب  االإعاقة 

تقدمي امل�ساعدة عند ت�سويت االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، حيث 

وحدة  بينها  من  االأ�ساليب  من  متنوعة  جمموعة  تغطية  مت 

عن لغة االإ�سارة االأ�سا�سية، ثم نقل املدربون هذه املعلومات 

ملوظفي اللجان االنتخابية على امل�ستوى املحلي يف �سل�سلة 

لي�ستخدمها  مرجعية  مطوية  و�سع  ومت  التدريبات،  من 

موظفو اللجان االنتخابية يف اليوم االنتخابي.  

«
«

مّت ت�زيع مل�سقات ومط�يات ح�ل اأهمية الت�س�يت يف خمتلف اأنحاء البالد، مبا يف 

ذلك على اجلامعات، ومراكز التاأهيل، ومراكز املجتمعات املحلية.
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تثقيف الناخبني – دعمت اأيف�ض جهود املجل�ض االنتخابي يف ا�ستهداف جمتمع ذوي االإعاقة من خالل اإنتاج اإعالن تليفزيوين

ا ترجمة لغة اإ�سارة يف الفيديو. ومت  اأ�سخا�ض من ذوي االإعاقة ي�ساركون يف جمتمعاتهم. وللمرة االأوىل، وفرت هيئة اإدارة االنتخابات اأي�سً

اإذاعة اإعالن تثقيف الناخبني على نطاق وا�سع ميتد اإىل 8 قنوات تليفزيونية واملواقع االإليكرتونية اخلا�سة باملجل�ض االنتخابي. وقد قام 

املجل�ض االنتخابي بالفعل بتوفري ترجمة لغة االإ�سارة يف كل مقاطع الفيديو الر�سمية والربامج التي يتم بثها على قناته التليفزيونية، وهي 

ا.  املرة االأوىل التي يتم فيها ذلك اأي�سً

مراقبة النتخابات العامة – عممت اأيف�ض اإ�رصاك ذوي االإعاقة يف جهود املراقبة من خالل �سياغة �سبعة اأ�سئلة تركز على متكن االأ�سخا�ض 

ذوي االإعاقة من امل�ساركة، وقد عملت اأيف�ض مع منظمة حملية معنية مبراقبة االنتخابات حتت ا�سم بارتي�سيبا�سيون �سيودادانا )امل�ساركة 

ال�سعبية( الإ�سافة هذه االأ�سئلة ال�ستماراتهم عند ن�رصهم ل3000 مراقب يف جميع اأنحاء البالد. 

ا من ذوي االإعاقة اأغلبهم من ال�سابات لكي ي�سبحوا مراقبني على امل�ساركة يف  مراقبة امل�ساركة يف النتخابات – دربت اأيف�ض 22 �سخ�سً

ا تركز على ق�سايا امل�ساركة دون غريها. وقد مت تعيني مراقبني  االنتخابات. وقد تعلم املراقبون كيفية ا�ستخدام ا�ستمارات م�سممة خ�سي�سً

على امل�ساركة يف االنتخابات يف اللجان االنتخابية يف جميع اأنحاء البالد يف اليوم االنتخابي. 

ت��سيات م�جهة اإىل املجل�ض املركزي النتخابي – بناء على املعايري التي حددتها تقارير مراقبة امل�ساركة يف االنتخابات، اأعدت اأيف�ض 

والريد تو�سيات موجهة اإىل املجل�ض االنتخابي حول كيفية تو�سيع نطاق امل�ساركة يف االنتخابات امل�ستقبلية. وقد �سعى املجل�ض االنتخابي 

بن�ساط لال�ستماع اإىل اآراء منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واملجل�ض القومي لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة حول كيفية حت�سني العملية. 

تدريب هيئة اإدارة النتخابات – اأوفد املجل�ض االنتخابي 155 من موظفيه من جميع اأنحاء البالد حل�سور تدريب مدته يوم كامل حول 

االإ�رصاك االنتخابي تنظمه اأيف�ض وال ريد. قد و�سع اأع�ساء كل مكتب اإقليمي خطط عمل لو�سع ما تعلموه مو�سع التنفيذ. 

ناخب�ن يدخل�ن ملعب باي�سب�ل مّت حت�يله اإىل مركز انتخابي يف ي�م النتخابات.

Tu derecho a elegir!.“ YouTube. juntacentral, 12 May 2012. >http://www.youtube.com/watch?feature=player_“   52

.>embedded&v=ZojfAqP8K_U
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تدريب ال�سباب ذوي الإعاقة -  ال ي�سارك ال�سباب ذوي االإعاقة 

احلياة  يف  اأو  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  يف  بن�ساط 

ال�سباب على  اأجل م�ساعدة هوؤالء  ال�سيا�سية ملجتمعاتهم . ومن 

اأيف�ض  تطوير مهاراتنهم لكي ي�سبحوا قيادات م�ستقبلية، نفذت 

والريد تدريب حول بناء املهارات القيادية ملدة يومني ا�ستهدف 

النا�سئة من  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  اأع�ساء  من   16

جميع اأنحاء البالد. وكانت هذه هي املرة االأوىل التي يتعر�ض 

فيها امل�ساركني لتدريب ي�سمح لهم باأن يكت�سبوا مهارات قيادة 

وتوا�سل، ونتيجة لهذا التدريب، ح�سل 8 من امل�ساركني املميزين 

التوا�سل حتى  اأ�ساليب  اإ�سايف وتدريب عملي على  على تدريب 

يتمكنوا من التحدث اإىل جمتمعاتهم عن حقوق االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة واأن ي�رصحوا لهم قانون االإعاقة الوطني اجلديد. 

عن   
53

كتيب الريد  اأ�سدرت   – امل�ستفادة  الدرو�ض  يف  الت�سارك 

امل�سالح من  اأ�سحاب  تعامالتهم مع  اأثناء  امل�ستفادة  الدرو�ض 

احلكومة واملجتمع املدين، وقد ت�ساركوا يف هذا املنتج مع منظمات

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة وهيئات اإدارة االنتخابات يف جميع اأنحاء املنطقة. 

التحديات والدرو�ص امل�ستفادة 

انق�سم جمتمع االإعاقة اإىل جانبني: جمموعات متثل اأنوع خمتلف من االإعاقات من ناحية واملجتمع املدين واملجل�ض القومي لالأ�سخا�ض 

البع�ض ل�سياغة برنامج �سيا�سي على توحيد املجتمع  اأخرى، وقد �ساعد جمع جمتمع ذوي االإعاقة مع بع�سهم  ذوي االإعاقة من ناحية 

حول الق�سايا التي متثل اأهمية لهم وعلى اإ�سافة هذه الق�سايا بالقوة على االأجندة ال�سيا�سية للحكومة. ونتيجة لذلك، �سهد جمتمع منظمات 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة مترير قانون وطني لالإعاقة باالإ�سافة اإىل طرح برنامج »للحماية االجتماعية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«، الذي 

ت�سمن اإجراءات لتح�سني الظروف املعي�سية واالجتماعية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

كان هناك عدًدا حمدوًدا من موظفي منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة املوؤهلني لتنفيذ اأن�سطة االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية. 

مل تكن هيئات اإدارة االنتخابات وغريها من امل�سوؤولني احلكوميني على دراية بتاأثري اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على 

عملهم. 

كانت االأحزاب ال�سيا�سية منفتحة للتوا�سل مع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، لكنهم مرتددين يف اإ�رصاكهم كقادة اأو مر�سحي حزب. 

 بع�ض نواحي امل�رصوع مثل ت�سجيل الناخبني ق�سايا 
54

جعلت التوترات بني احلكومة واملجتمع الهايتي يف جمهورية الدومينيكان

ح�سا�سة �سيا�سًيا. 

يف نهاية الي�م التدريبي، عر�ض امل�س�ؤول�ن النتخابي�ن خطة عملهم ح�ل كيفية 

تي�سري العملية النتخابية �سمن منطقتهم.

53   امل�رصوع: »احلق يف االختيار« دليل باأف�سل املمار�سات والدرو�ض امل�ستفادة. املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية. �سبكة الريد اإيربو اأمريكا ملنظمات االأ�سخا�ض ذوي 

.>http://www.ifes.org/~/media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf< .2012 االإعاقة يف جمهورية الدومينيكان، 12 مايو

54   »نظرة عامة على جمهورية الدومينيكان« الدليل العاملي لالأقليات وال�سعوب االأ�سلية. املجموعة الدولية حلقوق االأقليات.   

.>http://www.minorityrights.org/2565/dominican-republic/dominican-republic-overview.html<
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الأثر

ذوي  االأ�سخا�ض  منظمات  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اأدت 

االإعاقة واملجل�ض االنتخابي اإىل اإن�ساء منتدى تتم فيه مناق�سة 

ق�سايا امل�ساركة.

على  التعرف  من  الدومينيكانيني  ال�سم  متكن  االأوىل،  للمرة 

اليومي  التليفزيوين  الربنامج  خالل  من  االنتخابية  العملية 

للمجل�ض االنتخابي بف�سل توفري ترجمة لغة اإ�سارة يف كل بث. 

اإ�سافة اأ�سئلة عن االإعاقة حتديًدا يف قائمة املراقبني املحليني 

امل�ستخدمة يف جميع اأنحاء البالد. 

مت مترير قانون حملي لالإعاقة يف فرباير 2013، وكان الربنامج 

خالل  من  واإجرائهما  و�سعهما  مت  الذين  ال�سيا�سي  واملنتدى 

اأ�سهمت  التي  العوامل  من  اأ�سهمت  التي  العوامل  من  امل�رصوع 

جمهورية  بالتزامات  اجلديد  القانون  ويعرتف  متريره.  يف 

الدومينيكان يف اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ويدعم 

تاأ�سي�ض  خالل  من  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  القومي  املجل�ض 

مكاتب اإقليمية وحملية. 

ذوي  اإ�رصاك  عن  م�سوؤواًل  ا  �سخ�سً االآن  االنتخابي  املجل�ض  لدى 

االإعاقة وهو نائب االنتخابات. 

التو�سيات 

وجد منفذو امل�رصوع اأن النواحي التالية �رصورية لنجاح االأن�سطة: 

اإ�رصاك اأ�سخا�ض ذوي اإعاقات خمتلفة يف ت�سميم وتنفيذ امل�رصوع. 

اجتذاب اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة ملنا�سب قيادية مثل مديري امل�ساريع، ومراقبي االنتخابات، واملوظفني املوؤقتني لدى هيئة اإدارة 

االنتخابات، واملدربني. 

بناء �رصاكات بني منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وهيئات اإدارة االنتخابات، واالأحزاب ال�سيا�سية، ومنظمات مراقبة االنتخابات. 

توفري اإر�سادات حمددة لل�سلطات احلكومية واملجتمع املجني حول كيفية جعلهم اأكرث �سمواًل. 

حتديد مدافًعا يف هيئة اإدارة االنتخابات لديه االإرادة والنفوذ ال�سيا�سي لدعم اإ�رصاك االإعاقة وامل�ساركة. .
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بعد ا�ستخدام قالب معنّي، متّكن رجٌل من الإدلء ب�س�ته.
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ناخب من �لفيليبني يف يوم �النتخابات



ملحق: حمطات هامة يف م�سوار امل�ساركة يف النتخابات

مدرج اأدناه مقتطفات من اأهم املحطات الدولية واالإقليمية على الطريق لتحقيق اإ�رصاك كامل لالأ�سخا�ض ذوي االإعافة يف احلياة ال�سيا�سية. 

لالإطالع على الن�ض الكامل، يرجى زيارة الروابط. 

 - مادة 21
55
دي�سمرب 1948 – الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان

لكل فرد احلق يف اال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبالده اإما مبا�رصة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون اختياراً حراً.

لكل �سخ�ض نف�ض احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.

اإن اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة، ويعرب عن هذه االإرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على اأ�سا�ض االقرتاع ال�رصي وعلى 

قدم امل�ساواة بني اجلميع اأو ح�سب اأي اإجراء مماثل ي�سمن حرية الت�سويت.

 - مادة 25 
56
مار�ص 1976 – العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، احلقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�سة التمتع بها دون قيود 

غري معقولة: 

اأن ي�سارك يف اإدارة ال�سوؤون العامة، اإما مبا�رصة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية،

اأن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�سويت ال�رصي، ت�سمن 

التعبري احلر عن اإرادة الناخبني،

اأن تتاح له، على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه، فر�سة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

.1
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    .>/http://www.un.org/en/documents/udhr< 55   االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان. االأمم املتحدة

56   االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان »العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

    .»http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx«
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 - مادة 3
57
�سبتمرب 2001 – التفاقية الأمريكية ب�ساأن اإزالة كل اأ�سكال التمييز �سد الأ�سخا�ص املعاقني

لتحقيق اأهداف هذه االتفاقية – تتعهد الدول االأطراف مبا يلي:

�سد  التمييز  الإزالة  الزمة  اأخرى  اإجراءات  اأي  اأو  بالعمل،  تتعلق  التي  وتلك  والرتبوية،  واالجتماعية  الت�رصيعية  االإجراءات  اتخاذ 

االأ�سخا�ض املعاقني، وت�سجيع اندماجهم الكامل يف املجتمع مبا يف ذلك – ودون اأن يقت�رص على ذلك:

ال�سلع  توفري  يف  اخلا�سة  والهيئات  احلكومية  اجلهات  بني  التكامل  وت�سجيع  تدريجيًا،  التمييز  الإزالة  الالزمة  االإجراءات 

والريا�سات  والتعليم  والرتفيه  واالإ�سكان  واالت�ساالت  والنقل  التوظيف  مثل  واالأن�سطة  والربامج  والت�سهيالت  واخلدمات 

وتنفيذ القانون وتطبيق العدالة واالأن�سطة ال�سيا�سية واالإدارية. 

 - مادة 29 
58
مايو 2008 – اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

ت�سمن الدول االأطراف لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�سة التمتع بها على اأ�سا�ض امل�ساواة مع االآخرين، وتتعهد مبا يلي:

امل�ساواة مع  والعامة على قدم  ال�سيا�سية  امل�ساركة ب�سورة فعالة وكاملة يف احلياة  اإمكانية  االإعاقة  لالأ�سخا�ض ذوي  اأن تكفل 

االآخرين، اإما مبا�رصة واإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية، مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�سة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كي 

ي�سوتوا وُينَتخبوا، وذلك بعدة �سبل منها:

(i) كفالة اأن تكون اإجراءات الت�سويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�رصة و�سهلة الفهم واال�ستعمال؛
(ii) حماية حق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف الت�سويت عن طريق االقرتاع ال�رصي يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة دون 
ترهيب، ويف الرت�سح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمنا�سب واأداء جميع املهام العامة يف احلكومة على �ستى امل�ستويات، 

وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا امُلِعينة واجلديدة حيثما اقت�سى االأمر ذلك.

(iii) كفالة حرية تعبري االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة عن اإرادتهم كناخبني، وال�سماح لهم، عند االقت�ساء، حتقيقا لهذه الغاية، 
باختيار �سخ�ض ي�ساعدهم على الت�سويت؛

اأن تعمل على نحو فعال من اأجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأن ي�ساركوا م�ساركة فعلية وكاملة يف ت�سيري 

ال�سوؤون العامة، دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع االآخرين، واأن ت�سجع م�ساركتهم يف ال�سوؤون العامة، مبا يف ذلك ما يلي:

(i) امل�ساركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية بحياة البلد العامة وال�سيا�سية، مبا يف ذلك اأن�سطة االأحزاب 
ال�سيا�سية واإدارة �سوؤونها؛

(ii) اإن�ساء منظمات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واالن�سمام اإليها كي تتوىل متثيلهم على كل من ال�سعيد الوطني واالإقليمي 
واملحلي؛

.1

اأ.

اأ.

ب.

  http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-65.html 57   االتفاقية االأمريكية الإزالة كل اأ�سكال التمييز �سد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة« منظمة الدول االأمريكية

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publica-<   .2012 ،58   اتفاقية االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة والربوتوكول االختياري. املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية

.>tions/Books/2012/CRPD Final.pdf
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مايو 2010 – املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان – كي�س �صد �ملجر

(ii) التنا�سب
39. الحظت املحكمة اأن القيد حمل ال�سوؤال ال يفرق بني اخلا�سعني اإىل الو�ساية الكاملة واخلا�سعني اإىل الو�ساية اجلزئية )اأنظر الفقرة 11 

اأعاله( واإنه يتم رفعه مبجرد �سقوط الو�ساية )اأنظر الطلبات املقدمة من احلكومة يف الفقرة 27 اأعاله التي مل يخت�سم فيها مقدم ال�سكوى(، اإال 

اأنها الحظت تاأكيد مقدم ال�سكوى يف الفقرة 29 اأعاله، الذي مل تنفه احلكومة، باأن 0.75% من ال�سكان املجريون يف �سن الت�سويت قلقون ب�ساأن 

احلرمان من ذلك احلق ب�سبب الو�ساية دون متييز. وقد وجدت اأن ذلك ي�سكل عدًدا كبرًيا واإنه ال ميكن االإدعاء باأن هذا املنع يرتك اآثاًرا ال تذكر.

40. غرياأن احلكومة دفعت بوجوب اأن يكون من امل�سموح للمجال�ض الت�رصيعية اأن ت�سع قواعد ل�سمان اأن اأولئك القادرين على تقييم تبعات 

قراراتهم واإتخاذ قرارات واعية وعاقلة هم وحدهم من ينبغي اأن ي�ساركوا يف ال�سوؤون العامة، وذلك بناء على هام�ض التقدير. 

41. وافقت املحكمة على اأن هذا جمااًل ينبغي منح الت�رصيع الوطني فيه هام�ًسا وا�سًعا من التقدير ب�سكل عام لتحديد ما اإذا كان من املمكن 

تربير القيود املفرو�سة على احلق يف الت�سويت يف الزمن احلديث، واإذا كان الو�سع كذلك، كيف ميكن حتقيق توازًنا عاداًل. وينبغي على وجه 

التحديد ترك القرار للمجال�ض الت�رصيعية لتختار اأي اإجراء ينبغي ت�سميمه لتقييم اأهلية االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الذهنية للت�سويت. والحظت 

املحكمة غياب اأدلة تثبت اأن املجل�ض الت�رصيعي املجري �سعى من قبل اإىل تقييم امل�سالح املتناف�سة اأو اإىل تقييم تنا�سب القيد كما بو�سعه 

احلايل. 

42. لكن املحكمة مل ت�ستطع املوافقة على اأن املنع الكامل الأي �سخ�ض خا�سع اإىل و�ساية جزئية من الت�سويت بغ�ض النظر عن قدراته 

اأو قدراتها الفعلية يندرج حتت بند هام�ض مقبول من التقدير، وبالفعل بينما توؤكد املحكمة على ات�ساع هام�ض التقدير، فهو لي�ض �ساماًل 

االأ�سا�سية  احلقوق  املفرو�سة على  القيود  اأحد  كان  اإذا  ذلك،  على  §82، وعالوة   .GC], op. cit]  )2 )رقم  املتحدة  اململكة  )هري�ست �سد 

بالدولة  اخلا�ض  التقدير  هام�ض  ي�سري  ذهنًيا،  كاملعاقني  املا�سي  يف  كبري  متييز  من  عانت  املجتمع  يف  جًدا  �سعيفة  فئة  على  ينطبق 

اأ�سا�ض النوع  ا مثال من يعانون من معاملة خمتلفة على  اأي�سً اأ�سباب قوية جًدا للقيود حمل النقا�ض )راجع  اأن يكون هناك  اأ�سيق ويجب 

االجتماعي – عبدالعزيز، كاباال�ض، وبالكاندايل �سد اململكة املتحدة، 28 مايو 1985، § 78، �سل�سلة )اأ( رقم 94، �سباق- دي اإت�ض واآخرين 

�سد جمهورية الت�سيك [GC[، رقم 00/57325، § 18، املحكمة االأوروبية 2007 - ...، اأو التوجه اجلن�سي – اإي بي �سد فرن�سا [GC[، رقم 

43546\02، §94، املحكمة االأوروبية 2008- ...( ويتمثل ال�سبب يف اختيار هذا املنهج الذي ي�سكك يف ت�سنيفات معنية يف اأن تلك الفئات 

تعر�ست تاريخًيا اإىل التحيز ذو التبعات الدائمة مما ت�سبب يف ا�ستبعادهم اجتماعًيا، وقد ي�ستتبع هذا النوع من التحيز ت�سكيل �سور منطية 

ت�رصيعية متنع التقييم الفردي لقدراتهم واحتياجاتهم)�ستوكاتوروف �سد رو�سيا، رقم 05/44009، § 95، 27 مار�ض 2008(. 

جزئية،  و�ساية  اإىل  اخلا�سعني  حق  على  وكامل  تلقائي  قيد  لفر�ض  نتيجة  الت�سويت  يف  حقه  الق�سية  هذه  يف  البالغ  �ساحب  فقد   .43

وبالتايل يجوز له االإدعاء باأنه �سحية االإجراء. وال ميكن للمحكمة اأن تخمن ما اإذا كان ال يزال مقدم البالغ حمروًما من حقه يف الت�سويت 

حتى يف حالة فر�ض قيد اأكرث حمدودية على حقوق املعاقني ذهنًيا مبا يتفق و�رصوط املادة 3 من بروتوكول رقم )اأنظر ما يلزم من التعديل 

والتبديل، هري�ست �سد اململكة املتحدة )رقم 2(، العمل املقتب�ض § § 48 اإىل 52(. 

44. وتعترب املحكمة معاملة ذوي االإعاقات الفكرية اأو الذهنية باعتبارهم فئة منفردة ت�سنيًفا حمل �سك واأن تقلي�ض  حقوقهم يجب اأن 

اإليها اأعاله )الفقرات 14-17(، وبالتايل تو�سلت  يخ�سع لرقابة ل�سيقة. وينعك�ض هذا املنهج يف وثائق اأخرى من القانون الدويل م�سار 

املحكمة اإىل اأن اإ�سقاط حقوق الت�سويت دون متييز ودون تقييم ق�سائي فردي وبناء على اإعاقة ذهنية ت�ستلزم فر�ض و�ساية جزئية دون 

اأي �سيء اآخر ال ميكن اعتباره اأمًرا مت�سًقا مع االأ�سباب ال�رصعية لتقييد احلق يف الت�سويت. 

وعليه، كان هناك انتهاًكا للمادة 3 من بروتكول رقم 1 من االتفاقية.

59   اأالجو�ض كي�ض �سد املجر، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان. 20 مايو 2012. ق�سية اأالجو�ض كي�ض �سد املجر. املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان. 

.>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800<
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نوفمرب 2011 – اإعلن بايل ب�ساأن تعزيز دور وم�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف اإحتاد دول جنوب �رشق 

60
اآ�سيا )اآ�سيان(

نقر، نحن الدول االأع�ساء يف اإحتاد دول جنوب �رصق اآ�سيا )اآ�سيان(، ميثلنا روؤ�ساء دول اأو حكومات بروناي دار ال�سالم، ومملكة كمبوديا، 

وجمهورية اإندوني�سيا، وجمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية، وماليزيا، واإحتاد ماينامار، وجمهورية الفلبني، وجمهورية �سنغافورة، ومملكة 

تايالند، وجمهورية فيتنام اال�سرتاكية، مبوجب هذه االتفاقية ب: 

ال�سيا�سية من خالل منحهم حقوق  التنمية من بينها م�ساركتهم يف االأن�سطة  7. ت�سجبع م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف كل نواحي 

�سيا�سية م�ساوية يف انتخابات القيادات والربملانيني على امل�ستويني املحلي والوطني. 

نوفمرب 2011 – تو�سية حلنة وزراء الدول الأع�ساء يف جمل�ص اأوروبا )2011( 14 ب�ساأن م�ساركة 
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4.2 اإجراءات الت�سويت واالأوراق االنتخابية واملباين

ينبغي على الدول االأع�ساء اإيالء اإنتباه كايف الأهمية قواعد واإجراءات اإمكانية امل�ساركة قبل االنتخابات على كل امل�ستويات واأثنائها، ويف 

اأوراق اقرتاع �سهلة اال�ستعمال  اأن تتوافر  اإجراء ال�سوؤون العامة. وينبغي  املنا�سبات االأخرى التي يتم فيها دعوة املواطنني للم�ساركة يف 

االقرتاع  اأوراق  ا�ستخدام  و�سهولة  الت�سويت  اإجراءات  �سهولة  حول  معلومات  ن�رص  ينبغي  كما  الت�سويت.  وقت  يف  دخولها  ي�سهل  ومباين 

واملباين من خالل تو�سيلها باأ�ساليب �سهلة القراءة والفهم على نطاق وا�سع وب�سكل م�سبق من اأحل ت�سجيع املواطنني على امل�ساركة يف 

احلياة ال�سيا�سية والعامة. 

وينبغي اأن ت�ساعد مبادئ الت�سميم العاملي العام على �سمان اإزالة العوائق احلالية التي تعيق الو�سول اإىل البيئة املادية واحل�سول على 

الب�سائع واخلدمات واملعلومات واالت�ساالت خا�سة فيما يتعلق باإجراءات الت�سويت واالأوراق االنتخابية و�سمان عدم ن�سوء عوائق جديدة. 

اأما االأهداف واخلطوات املحددة املن�سو�ض عليها يف البنود رقم 6 »البيئة املتوافرة«، ورقم 7 »االنتقال«، ورقم 3 »املعلومات واالت�ساالت«، 

اأحكام املواد ذات ال�سلة من اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كلما كان ذلك منا�سًبا وحتديًدا 9 »�سهولة الو�سول«، 

و21 »حرية التعبري والراأي واحل�سول على املعلومات«، و13 »اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء« فينبغي ا�ستخدامها كاإر�سادات للتدابري التي يتم 

اإتخاذها لتحقيق اأهداف اإمكانية الو�سول الكاملة كما هو مو�سح اأعاله.

3. عدم التمييز يف ممار�سة االأهلية القانونية 

ينبغي على الدول االأع�ساء اأن ت�سمن اأن ت�رصيعاتها ككل ال تت�سمن متييًزا �سد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، اآخذين 

يف االعتبار اأحكام البند 12 »احلماية القانونية« من خطة عمل جمل�ض اأوروبا لالإعاقة 2006 – 2015، وكلما تطلب االأمر املادة 12 »اعرتاف 

القانون ب�سكل مت�ساوي«. وينبغي عليهم توفري الدعم ملن قد يحتاجون اإىل امل�ساعدة يف ممار�سة قدراتهم القانونية يف نواحي متنوعة من نواحي 

احلياة وخا�سة عند ممار�سة احلق يف الت�سويت الذي يعد حًقا عاًما وخا�سة مبوجب املادة 29 من اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض 

60   »م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف جمتمع االآ�سيان«. اإعالن بايل ب�ساأن تعزيز دور وم�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف جمتمع االآ�سيان. اإحتاد دول جنوب �رصق 

.>http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf<   .اآ�سيا

61   »تو�سية رقم 14 )2011( ال�سادرةعن جلنة الوزراء اإىل الدول االأع�ساء ب�ساأن م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة.« جمل�ض اأوروبا.   

.>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM<
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ذوي االإعاقة كما تن�ض الوثائق القانونية الدولية االأخرى التي وقعت عليها الدول االأع�ساء كاأطراف فيها. وينبغي على الدول االأع�ساء �سمان 

خلو ت�رصيعاتهم على كل امل�ستويات من اأي ن�سو�ض حترم االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة من حقهم يف الت�سويت اأو الرت�سح يف االنتخابات. 

لكل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة �سواء ذوي العاهات البدنية اأو احل�سية اأو الفكرية، اأو من يعانون من م�سكالت تتعلق بال�سحة العقلية اأو من 

مر�ض مزمن احلق يف الت�سويت على نف�ض االأ�سا�ض كاملواطنني االآخرين، وينبغي اأال يتعر�سوا اإىل احلرمان من حقهم ب�سبب اأي قانون يحد 

اأهليتهم القانونية اأو اأي قرار ق�سائي اأو قرار من نوع اآخر اأو اأي اإجراء اآخر قائم على اإعاقتهم اأو قدراتهم االإدراكية اأو قدرة حم�سو�سة. كما يحق 

لكل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الرت�سح للمنا�سب على قدم امل�ساوة مع االآخرين وينبغي اأال يتعر�سوا للحرمان من هذا احلق ب�سبب اأي قانون 

يقيد اأهليتهم القانونية اأو اي قرار ق�سائي اأو قرار اآخر يقوم على اإعاقتهم اأو قدراتهم االإدراكية اأو قدراتهم املح�سو�سة اأو باأي و�سيلة اأخرى. 

االأمر  تعلق  كلما  خا�سة  والعامة  ال�سيا�سية  احلياة  جماالت  كل  يف  االإعاقة  على  القائم  التمييز  حظر  �سمان  االأع�ساء  الدول  على  ينبغي 

بالت�سويت، اأو الرت�سح يف االنتخابات، اأو ممار�سة �سلطات، اأو العمل يف االأحزاب ال�سيا�سية اأو املنظمات غري احلكومية، اأو ممار�سة الواجبات 

العامة اأو جميعهم. وتت�سمن هذه االأفعال التمييزية عدم التمكن من الوفاء بااللتزام باتوفري ترتيبات معقولة )اأنظر النقطة 2 اأعاله، »اإمكانية 

الو�سول« لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم ال�سيا�سية بالكامل. 

دي�سمرب 2011 – اإعلن جلنة فيني�سيا التف�سريي املراجع ب�ساأن مدونة املمار�سة اجليدة يف �سوؤون 
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اأ. مدونة املمار�سة اجليدة يف �سوؤون النتخابات، كما اأقرتها اللجنة االأوروبية للدميقراطية من خالل قانون )جلنة فني�سيا( يف اأكتوبر 

2002، تن�ض على اأن »املبادئ اخلم�سة التي يت�سمنها تراث اأوروبا االنتخابي �ساملة هي اقرتاع �سامل، وم�ساوي، وحر، و�رصي، ومبا�رص« 

)بند 1(، كما تن�ض املدونة يف البند 1، 1.1 على اأن »االقرتاع العام يعني اأن كل الب�رص لديهم احلق يف الت�سويت والرت�سح يف االنتخابات 

من حيث املبداأ«. 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  وعلى  الت�سويت  يف  حقهم  ممار�سة  على  قادرين  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  يكون  اأن  ينبغي  وبالتايل   .1

واالجتماعية كمر�سحني منتخبني على قدم امل�ساواة مع املواطنني االآخرين. وتعد م�ساركة كل املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ويف 

العملية الدميقراطية �رصورية لبناء جمتمعات دميقراطية. 

ب. يكمل التايل املبادئ املن�سو�ص عليها يف املدونة:

1. القرتاع العام.

2. يعد االقرتاع العام مبداأ اأ�سا�سي يف الرتاث االنتخابي االأوروبي، فال يجوز التمييز �سد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف هذا ال�سدد طبًقا للمادة 
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 وقانون الق�سية اخلا�ض باملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان.
63

29 من اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

62   جمل�ض اأوروبا وجلنة فين�سيا. »االإعالن املراجع والتف�سريي ب�ساأن مدونة املمار�سة اجليدة يف ال�سوؤون االنتخابية املتعلقة باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات«. 

االإعالن   املراجع والتف�سريي ب�ساأن مدونة املمار�سة اجليدة يف ال�سوؤون االنتخابية املتعلقة باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات. 19 دي�سمرب 2011. 

>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx<
63   اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة التي اأقرتها االأمم املتحدة يف نيويورك يف 13 دي�سمرب، 2006.  

64   املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، ق�سية كي�ض �سد املجر، طلب رقم 06\38832، حكم 20 مايو، 2010. اأنظر الفقرة 43-44 حتديًدا، مع الرجوع اإىل املادة 29 من 

اتفاقية االأمم املتحدة.    
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3. ينبغي اأن تكون اإجراءات الت�سويت بالن�سبة لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واأن يكون من ال�سهل عليهم الو�سول اإىل املباين بحيث يتمكنوا من 

ممار�سة حقوقهم الدميقراطية، وال�سماح كلما اقت�ست ال�رصورة بتوفري امل�ساعدة يف الت�سويت مع االلتفات اإىل املبداأ الذي ين�ض على اأن 

الت�سويت يجب اأن يكون فردي )املدونة، بند 1-4-ب(. 

 وامل�ساركة املبا�رصة اأو غري املبا�رصة اأو كليهما للم�ستخدم يف جميع مراحل الت�سميم و�سيلة فعالة 
65

4. يعد تطبيق مبادئ الت�سميم العام

على  واحل�سول  ب�سوته  باالإدالء  الفرد  يقوم  لكي  االنتخابات  اإجراءات  فهم  واإمكانية  االنتخابية  اللجان  اإىل  الو�سول  اإمكانية  لتح�سني 

معلومات ب�ساأن االنتخابات.

2. القرتاع املت�ساوي

5. مبداأ »تكافوؤ الفر�ض يجب �سمانه لكل االأحزاب واملر�سحني على حد �سواء« )املدونة، البند 1-2-3-اأ(، وينبغي مد تطبيق هذا املبداأ لكي 

يت�سمن تكافوؤ الفر�ض لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة املر�سحني يف االنتخابات. 

3. القرتاع احلر

6. لكي تقوم ال�سلطات العامة »بتمكني الناخبني من معرفة القوائم واملر�سحني املتناف�سني يف االنتخابات )البند 1-3-1-ب-2(، يجب 

 بكل االأ�ساليب 
66

عليها �سمان توفري وتب�سيط املعلومات املذكورة اأعاله الأق�سى درجة ممكنة مع االأخذ يف االعتبار مبداأ الرتتيب املعقول

البديلة ال�رصورية مبوجب قيد اإمكانية املقارنة مبعيار �سائع، والقواعد القانونية، واجلدوى املعقولة. ويجب اأن تكون املعلومات املقدمة 

�سهلة القراءة والفهم. 

4. القرتاع ال�رشي

7. ينبغي حماية حق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف الت�سويت با�ستخدام ورقة اقرتاع �رصية من خالل »�سمان حرية التعبري عن االإرادة اخلا�سة 

باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باعتبارهم ناخبني وال�سماح لهم اإذا اقت�ست احلاجة وبناء على طلبهم باحل�سول على م�ساعدة التكنولوجيا اأو 

 يف ظروف ت�سمن اأن ال�سخ�ض املختار ال ميار�ض اأي تاأثري غري مالئم، وذلك �سمن 
67

م�ساعدة اأي �سخ�ض يختارونه اأو كليهما يف الت�سويت«

اأمور اأخرى. 

65   تو�سية رقم )2009( 8 ال�سادرة عن جلنة الوزرء اإىل الدول االأع�ساء ب�ساأن حتقيق امل�ساركة الكاملة من خالل الت�سميم ال�سامل: الت�سميم ال�سامل ا�سرتاتيجية تهدف 

اإىل تي�سري احل�سول على ت�سميم وت�سكيل خمتلف البيئات، واملنتجات، والتوا�سل، وتكنولوجيا املعلومات، واخلدمات وجعلها مفهومة وقابلة لال�ستخدام الأق�سى درجة 

ممكنة بالن�سبة للجميع باأكرث طريقة م�ستقلة وطبيعية ممكنة، ومن املف�سل اأن يكون ذلك دون احلاجة اإىل حلول تكييف اأو متخ�س�سة. وتعد م�سطلحات »الت�سميم للجميع«، 

و«اإمكانية الو�سول مكملة«، و«ت�سميم خايل من العوائق«، و«ت�سميم عابر لالأجيال«، و«الو�سول للجميع«مقابلة مل�سطلح »الت�سميم ال�سامل« امل�ستخدم يف الن�ض.

66   املادة 2 – تعريفات اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، »الرتتيبات التي�سريية املعقولة« تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�سبة التي 

ال تفر�ض عبًئا غري منا�سب اأو غري �رصوري، والتي تكون هناك حاجة اإليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على اأ�سا�ض امل�ساواة مع االآخرين بجميع 

حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية وممار�سته. 

67   املادة 29 )3( من اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ، البند 2.2 اأعاله، واملدونة، البند 1.4.ب.   
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واملحيط الهادي للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 2003- 2013 )اجلل�سة الثانية(

الهدف 2: تعزيز امل�ساركة يف العمليات ال�سيا�سية و�سناعة القرار

مت تقدمي االقرتاحات التالية للدرا�سة: 

هدف جديد ب�ساأن »زيادة م�ساركة منظمات امل�ساعدة الذاتية ومنظمات املدافعة االأ�رصية يف منظمات املدافعة الوطنية، والوطنية 

الفرعية، واملحلية.

اإ�رصاك »ال�سباب ذوي االإعاقة«، و«االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الفكرية«، و«االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات النف�سية االجتماعية«، و«الرتتيب 

لالأ�سخا�ض ذوي  الت�سويت«، ومنظمات متثيلية  املختلفة ملمار�سة حقهم يف  االإعاقات  لالأ�سخا�ض ذوي  القدرات  وبناء  املعقول 

االإعاقة واأفراد اأ�رصهم«. 

يف  القرار  �سناعة  و«جهات  الق�سائية«،  العملية  ويف  املحلية  الت�رصيعية  اجلهات  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  »م�ساركة  درا�سة 

قطاعات التنمية االأخرى«، واإ�رصاك »جمموعات اإعاقة متنوعة لي�ض يف اآلية التن�سيق الوطنية وحدها، بل يف اآليات التن�سيق الوطنية 

ا )على م�ستوى الدوائر\على م�ستوى الدولة\وحملًيا(. الفرعية اأي�سً

االإ�سارة اإىل احلاجة اإىل مواد معلوماتية حول االنتخابات، واإىل و�سع اإجراءات �سهلة ومي�رصة بالن�سبة لالأ�سخا�سذوي االإعاقة، من 

بينها ت�سجيل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة كناخبني. 

اإ�سافة »اإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة ومنظماتهم يف جلنة االنتخابات الوطنبة اأو جهة م�ساوية«. 

اأ.

ب.

ج.

د.

هـ.

68   »جل�سة ت�ساور اأ�سحاب امل�سالح االإقليميني لالجتماع احلكومي عايل امل�ستوى ب�ساأن املراجعة النهائية لتنفيذ عقد اآ�سيا واملحيط الهادي لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، 

2003 – 2012«. التنمية االجتماعية يف اآ�سيا واملحيط الهادي. ق�سم التنمية االجتماعية بلجنة االأمم املتحدة االقت�سادية واالجتماعية الآ�سيا واملحيط الهادي. 

.http://www.unescapsdd.org/disability/event/regional<
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م�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة

68. تب�رص اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بع�رص جديد للم�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، اإذ ت�سرتط املادة 29 على الدول 

االأع�ساء اأن ت�سمن لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�سة التمتع بها على قدم امل�ساواة مع االآخرين، لكن الن�ض ال يتوقع اأي 

قيد معقول وال ت�سمح باأي ا�ستثناء، وباملثل فاملادة 12 التي تعرتف بتمتع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باالأهلية القانونية على قدم امل�ساواة 

مع االأخرين، ال تن�ض على اأي ا�ستثناء من املبداأ، وت�سرتط على الدول االأع�ساء اإتخاذ التدابري املنا�سبة »ملنح االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة فر�سة 

احل�سول على الدعم الذي قد يحتاجونه ملبا�رصة اأهليتهم القانونية«. 

69. وميكن ا�ستنتاج اأنه طبًقا لالتفاقية، فا�ستثناء اأو تقييد احلقوق ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على اأ�سا�ض االإعاقة قد ي�سكل »متييًزا 

على اأ�سا�ض االإعاقة« �سمن معنى املادة 2 من االتفاقية وهو ما يتناق�ض مع االتفاقية. 

70. يف غالبية البلدان التي اأجابت على ا�ستبيان مكتب مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، ال يزال االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات النف�سية 

االجتماعية والفكرية يعانون من احلرمان من حقهم يف الت�سويت ومن االنتخاب على اأ�سا�ض ن�سو�ض د�ستورية اأو قانونية تربط حقوقهم 

من  و29  و12،   ،2 املادة  مبوجب  االأع�ساء  الدول  اإتخذتها  التي  االلتزامات  مع  القيود  هذه  تت�سق  ال  وقد  القانونية.  باأهليتهم  ال�سيا�سية 

االتفاقية، وينبغي اأن يكون حذفها من الت�رصيع واملمار�سات الوطنية اأولوية طبًقا للمادة 4، الفقرة 1)اأ( و)ب( من االتفاقية. ومن اأجل �سمان 

مبا�رصة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات النف�سية االجتماعية اأو الفكرية حلقهم يف الت�سويت واالنتخاب على قدم امل�ساواة مع االآخرين، ينبغي 

على الدول االأع�ساء اإقرار كل التدابري املنا�سبة مبا يتما�سى واملادة 12، الفقرة 3 و29 )اأ( )2( ملد االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة بالدعم الذي قد 

يحتاجونه من بينه م�ساعدة ال�سخ�ض الذي يختارونه يف مبا�رصة حقوقهم ال�سيا�سية. 

التطورات يف جماالت  اإىل  الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ينبغي تف�سريها وتطبيقها مع االلتفات  العهد  71. املادة 25 من 

حقوق االإن�سان اخلا�سة باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، ويف �سوء هذه التطورات، ينبغي على جلنة حقوق االإن�سان درا�سة مراجعة تعليقها العام 

رقم 25 )1996( ب�ساأن احلق يف امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة، وحقوق الت�سويت، واحلق يف احل�سول على اخلدمة العامة بالت�ساوي بحيث 

يعك�ض التطور التقدمي لقانون حقوق االإن�سان الدويل يف هذا املجال. 

االإعاقة من  االأ�سخا�ض ذوي  الدول ل�سمان متكن  التي بذلتها  االإيجابية للجهود  االأمثلة  اال�ستبيان عدًدا من  الردود على  72. وقد قدمت 

اأن االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف الكثري من البلدان ال  ا  اأي�سً اأنها ك�سفت  اإال  ممار�سة حقوقهم يف الت�سويت على قدم امل�ساواة مع االآخرين، 

يزالون يعانون من عدًدا من العوائق املادية والتوا�سلية التي تبداأ من اللجان االنتخابية التي ي�سعب دخلوها اإىل نق�ض املعلومات املتوافرة 

باأ�ساليب ب�سيطة مما مينع اأو يحد من م�ساركتهم على نحو م�ساو وفعال يف تويل ال�سوؤون العامة، اإال اأنه هناك حاجة اإىل القيام باملزيد من 

اأجل �سمان متتع جميع االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باحلقوق ال�سيا�سية على نحو مت�ساوى وفعال. 

73. ت�سرتط املادة 29 )اأ( )3( على الدول االأع�ساء اإقرار تدابري منا�سبة لل�سماح لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة الذين ال ي�ستطيعون ممار�سة حقهم 

ا يختارونه يف الت�سويت، وقد قدمت الدول يف اإجاباتها العديد من االأمثلة على  يف الت�سويت ب�سكل م�ستقل باحل�سول على م�ساعدة �سخ�سً

امل�ساعدة التي ميكن لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة احل�سول عليها من اأجل ممار�سة حقهم يف الت�سويت، وللتحديد قدمت عدًدا من الطرق البديلة 

للت�سويت مثل الت�سويت بالربيد اأو الت�سويت يف جلان انتخابية خم�سو�سة،وهي طرق مت و�سعها وتنفيذها لتي�سري امل�ساركة ال�سيا�سية 

اخلا�سة باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة.

69   مكتب مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. »درا�سة موا�سيعية اأجراها مكتب مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان ب�ساأن م�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف 

احلياة ال�سيا�سية والعامة.« االأمم املتحدة، 21 دي�سمرب 2011. 

.>http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc<
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74. وينبغي اأن تخ�سع مالئمة هذه التدابري دوًما للتقييم على اأ�سا�ض االلتزام العام باإ�رصاك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف كل نواحي املجتمع 

ولتعزيز ا�ستقاللهم وكرامتهم. وينبغي اأال ت�ستخدم الطرق البديلة للت�سويت اإال يف احلاالت التي ال ميكن فيها لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة اأو 

ي�سعب عليهم جًدا فيها الت�سويت يف اللجان االنتخابية كاالآخرين، كما اأن االعتماد العام على امل�ساعدة يف الت�سويت والت�سويت البديل 

كطريقة ل�سمان امل�ساركة ال�سيا�سية لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لن يت�سق وما اإتخذته الدول االأع�ساء من التزامات عامة مبوجب املواد 4 و29 

من االتفاقية. 
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نوفمرب 2012 – التزامات بايل ب�ساأن اإمكانية الو�سول بالت�ساوي اإىل النتخابات

وممثلي  الدولية،  واملوؤ�س�سات  واملنظمات  الدويل،  واملجتمع  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  ومنظمات  االنتخابات،  اإدارة  هيئات  اأع�ساء  نحن، 

اأ�ستاذة اجلامعات نعرتف بتعر�ض االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لال�ستبعاد املتكرر من احلياة ال�سيا�سية يف بلدانهم ونلتزم باإتخاذ خطوات جلعل 

العملية االنتخابية تت�سم باملزيد من االإ�رصاك و�سهولة الو�سول. 

ونوؤكد على احلقوق واملبادئ التي مت االإعالن عنها يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

واتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. 

ونطالب باحلق يف امل�ساركة يف انتخابات حرة ونزيهة ي�سهل الو�سول اإليها وبالت�سويت با�ستخدام اأوراق اقرتاع �رصية، وهو احلق الذي 

ينطبق على جميع املواطنني بالت�ساوي من بينهم اأولئك ذوي االإعاقات البدنية، اأو احل�سية، اأو الفكرية، اأو النف�سية االجتماعية. 

كما نعرتف باأن كل بلد يف جنوب �رصق اآ�سيا قد �سهدت عوائق فريدة، ونوؤكد على االلتزام الذي اإتخذته الدول االأع�ساء يف اإحتاد دول جنوب 

�رصق اآ�سيا يف املادة 7 من اإعالن بايل ب�ساأن تعزيز دور وم�ساركة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف اإحتاد جنوب �رصق اآ�سيا. 

بهذه  واعرتاًفا  االإعاقة.  ذوي  لالأ�سخا�ض  وامل�ساوية  الكاملة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  جتاه  التمييز  اأ�سكال  كل  على  الق�ساء  منا  كال  قرر  وقد 

االلتزامات، نتفق مبوجب هذه الوثيقة على العمل مًعا ل�سمان ح�سول االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة على فر�سة م�ساوية ل: 

احل�سول على بطاقات هوية وطنية والت�سجيل لالنتخاب*. 

اعرتاف م�ساوي يف القانون االنتخابي. 

وال�سوت،  برايل،  وطريقة  االإ�سارة،  لغة  مثل  ب�سيطة  بطرق  �سيا�سية  اأحزاب  وبرامج  ناخبني  وتثقيف  مدين  تثقيف  على  احل�سول 

والطباعة بحروف كبرية، وال�سور، والن�سو�ض �سهلة القراءة. 

واالأقالم كبرية  املكربة،  والعد�سات  امللمو�سة،  االقرتاع  اأوراق  واأدلة  الت�سويت،  امل�ساعدة يف كابينة  ترتيبات معقولة مثل  توفري 

احلجم. 

مباين ي�سهل دخولها مثل ال�سالمل املتنقلة وت�سميمات املباين التي ت�سمح ملن ي�ستخدمون اأجهزة بدخولها ب�سهولة. 

70   »التزامات بايل ب�ساأن اإمكانية امل�ساركة امل�ساوية يف االنتخابات« املوؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية. 

http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2012/~/media/Files/Publications/International Standards/2012/Bali Com-<
.>mitments on Equal Access to Elections_Nov 2012.pdf
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83اإمكانية الو�سول بالت�ساوي: كيف ت�رصك االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية



اإجراء الفرز واالإعالن عن نتائج االنتخابات باأ�ساليب �سهلة. 

تقدمي �سكاوى وامل�ساركة يف عملية حل النزاعات. 

العمل يف اأدوار قيادية كاملر�سحني، وم�سوؤويل هيئات اإدارة االنتخابات، وموظفي اللجان االنتخابية، واملراقبني. 

�سنعود اإىل بالدنا ونت�سارك يف خربات ونتائج هذا املوؤمتر مع حكوماتنا، ومنظماتنا املعنية باالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، وجمتمعنا املدين، 

واإعالمنا، واأ�سحاب امل�سالح لدينا. ونوؤكد على رغبتنا يف اال�ستمرار يف التعاون والت�سارك يف اأف�سل املمار�سات التي تعلمناها مع بع�سنا 

البع�ض. 

*ي�سجع امل�ساركون هيئات اإدارة االنتخابات على جمع معلومات عن نوع االإعاقة خالل عملية الت�سجيل. 
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