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 خبرة المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةمجال 

 اإلعاقة في الحياة السياسية والعامة ييتم تمثيل االشخاص ذو، ومع ذلك ال ما من كل سبعة أشخاص في العالم من إعاقة شخصيعاني 

جوانب المجتمع عن طريق شراكهم في كافة لتعميم إ اأساساإلعاقة في العملية االنتخابية  . توفر مشاركة األشخاص ذويبالشكل الكافي

 مساءلة الممثلين المنتخبين. تعزيزو السائدة الوصمات االجتماعية القضاء على

 من خالل: ةالسياسي المشاركةتعزيز على  نتخابيةاإل المؤسسة الدولية للنظمتعمل و

الدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي تفاقيات تنفيذ اال من أجللهيئات إدارة االنتخابات  تقنيةتوفير المساعدة ال •

 اإلعاقة؛

 ؛ وحقوقالمساواة في ال الداعية الى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات المجتمع المدني •

رص لفؤ اتکافل ليل دمث ياعالم تستخدم ر أدواتيطوتل خالن م في هذا المجال تسارلممال افضد أيدلتح المواطنينود جهتشجيع  •

 www.ElectionAccess.orgت نرإلنتاعلی  المتاح

، ومنذ 1997 منذ سنةعزيز الحقوق السياسية واالنتخابية لألشخاص ذوي اإلعاقة العمل على ت المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةبدأت 

 . قة في الحياة السياسيةدولة إلشراك األشخاص ذوي اإلعا 60في أكثر من  الوقت بذلت جهوداذلك 

االشخاص ذوي  راكشإضرورة التوعية ب" تقديرا لجهودها في جائزةعلى  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية تحصلت 2011في سنة 

ضمن  على ادماج المسائل ذات الصلة باألشخاص ذوي االعاقةمنظمات الدولية التي تعمل ال، وهي جائزة سنوية تُقدم إلى االعاقة"

 . برامجها وإدارتها

وع الصفر، من مشر 2015سنة جائزتين بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلق ب الدولية للنظم االنتخابيةبرنامج المؤسسة  فازكما 

لحلول األكثر إبداًعا وفعالية للمشاكل التي يواجهها األشخاص امنبرا لتبادل  وفرت هذه الفرصةحيث  (Essl) إيسل مبادرة لمؤسسة ووه

، والذي المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةمن قبل  للنفاذ الى االنتخابات البرنامج العالمي اعداد. وقد تم على المستوى العالمي اإلعاقة وذو

للمؤسسة الدولية للنظم الشعبي  التأييدمشروع باإلضافة الى ، اقةدعم المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعجهودها الرامية الى يشمل 

 في مجال المشاركة السياسية. مبتكرةالخالقة و الممارسات مثال عن الفي نيبال ك االنتخابية

 المنبثقة عنلنشاطات بنشاط في العديد من المنتديات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك استضافة ا المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةتشارك و

في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويورك وذلك المؤتمر السنوي للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 رابطة دول جنوب شرق آسيا.منتدى جزر المحيط الهادئ و لالتعاون مع الهيئات اإلقليمية مث باإلضافة الى

أيًضا عضو في مكتب  يفرجينيا أتكينسون، هالسيدة  ،مؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةالتابعة للفي االنظمة الشاملة خبيرة الكما أن 

فريق الخبراء المعني باألشخاص مبادرة ن ضمتعمل المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا و

نظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومكتب الفريق الميداني لمكل من  لتعاون المستمر بين وهذه المبادرة هي عبارة عن اذوي اإلعاقة. 

، سة الدولية للنظم االنتخابيةالمؤسوالوكالة األوروبية للحقوق األساسية، و  ي،وروباألمجلس الو المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان،

للتخفيف من الحواجز التي تحول دون المشاركة السياسية  فعالة  وضع استراتيجياتوذلك من أجل  والمنظمات اإلقليمية المعنية بالتنمية ،

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 يالملخص التنفيذ .1

طاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي وقد مثّلت خطوة التي أ 2011بلدية بعد ثورة  أّول انتخابات  2018ماي  6شهدت تونس في 

. وقد عبّر الناخبون بوضوح 2014مهّمة لدفع البالد قُدما نحو تعزيز االنتقال الديمقراطي وتركيز نظام الالمركزية الذي كّرسه دستور 

ضعيفة كانت نسبة التصويت  باإلضافة إلى انعن استيائهم من الوضع القائم في تونس حيث فاز المرشحون المستقلّون بأغلبية المقاعد 

بالمائة. وفي نفس الوقت، نتج عن القانون االنتخابي فوز عدد متقارب من أعضاء المجالس البلدية من النساء والرجال  36 توقد بلغ

بمنصب مستشار  لفائزينفي حين بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ا بالمائة، 37ا عام 35وبلغت نسبة الفائزين مّمن تقّل أعمارهم عن 

 .شخصا 144 بلدي
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مثلت فرصة لتقييم المشاركة السياسية للناخبين ذوي اإلعاقة قبل االستحقاق إال أنها االنتخابات البلدية على  وعلى الرغم من ُضعف اإلقبال

عليا المستقلّة لالنتخابات خالل االنتخابات . وقد إتّخذت الهيئة ال2019سنة  المتمثّل في االنتخابات التشريعية والرئاسيةالمقبل و االنتخابي

تطوير األدوات المساعدة على تحقيق تقم بلم  هاأنّ  إالالبلدية خطوات إيجابية لجعل العملية االنتخابية تشمل أكثر التونسيين ذوي اإلعاقة. 

دريب العاملين بمكاتب اإلقتراع بشكل كاف ذلك بالتشاور مع المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما لم يتم ت

لم يتم تنظيم حملة توعوية للناخبين على نحو كاف حتى يكون وعلى التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدتهم على ممارسة حقهم 

خاصة  و العراقيل جزاإلعاقة على دراية تامة بالمبادرات التي تمكنهم من التمتع بممارسة حقوقهم. وقد تضاعفت الحوا واألشخاص ذو

ي عانين من التهميش و االقصاء من العملية السياسية بسبب جنسهن وإعاقتهن. وقد مثّلت هذه االنتخابات تأمام النساء ذوات اإلعاقة، الال

ج عنه فوز نت كوتا( المخّصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في القائمات المترشحة مّماالنظام الحّصة ) اعتمادالمّرة األولى التي يتّم فيها 

القيادة السياسية اإليجابية  إلثباتيشّكل هذا العدد الهام لألشخاص ذوي اإلعاقة مّمن فازوا حديثا فرصة فريدة وشخصا ذي إعاقة.  144

 موضع خالف.ال يزال تشجيع غيرهم على المشاركة في الحياة السياسية حتى وإن كان نظام الحّصة لاإلعاقة و يلألشخاص ذو

 المعتمدةالمنهجيّة 

لفترة أسبوعين من أجل وذلك  الرئيسيها مقرّ من الخبراء التابعين لأوفدت المؤّسسة الدولية للنُظم االنتخابية فريقا  2018في شهر ماي 

. تقييم وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك بالتعاون مع موّظفي مكتب تونس وخبير محلي في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

فيها مجاالت  تتسببالذي طّورته المؤّسسة الدولية للنظم االنتخابية وهو يُحدّد العوائق التي  ياإلطار التقاطع التقييم باعتماد تّمت عمليّة

فة كالنوع االجتماعي لمتداخلة باإلضافة الى الفرص المتاحة والمتعلّقة بالمشاركة السياسية لألشخاص ذوي الهويّات االجتماعية  المخت

 ذوي إعاقة وأشخاص دون إعاقة تّمت عملية التقييم عبر مجموعات استطالعية مختارة تتكّون من نساء ورجال. ة والسنونوع اإلعاق

. جمع معلومات حول العراقيل السياسية التي يواجهها كافة التونسيين ومقارنتها بتلك التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة أو النساءبهدف 

المعنيّين بالمسار االنتخابي بما في ذلك مسؤولين حكوميّين  شخاصمقابالت مع مجموعة متنوعة من اال راءتولّى أعضاء فريق التقييم إج

 . المنظمات التي تُعنى باألشخاص ذوي اإلعاقةعدد من و مراقبين في االنتخابات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات الرئيسية

 : فيما يليلهذه الدراسة تتمثّل االستنتاجات الرئيسية 

حسب المؤسسة الدولية الذي يقطنون به.  والمكان اإلعاقة ذوي التونسيين الناخبين بعدد المتعلقة البيانات في نقص اكهن •

 في النقص هذا. العالم بلدان من العديد في الحال هو بل فحسب حكرا على تونس تليس ه المسألةفإن هذ للنظم االنتخابية



   
 

   
 

 األشخاص عدد الصعب التأكد مثال من فمن . أيًضا وإنما في مجاالت أخرى خبينالنا إحصائيات على فقط يقتصر ال البيانات

 يحملون الذين األشخاص عدد من بكثير أقل لإلحصاء الوطني المعهد عن الصادرة الرسمية تونس فالبيانات في اإلعاقة ذوي

 جميع ليس أنه االنتخابية ولية للنظمالمؤسسة الد االشخاص الذين التقتهم من العديد أكد نفسه، الوقت وفي إعاقة؛ بطاقة

 و المتمثلة في الرسمية النسبة المعلن عنها باإلحصاءات أن كما. إعاقة ن للحصول على بطاقةياإلعاقة مسجل ذوي األشخاص

 سهل عملية توزيعيس البياناتتوفر هذه  أن حين وفي٪. 15 تبلغ التي العالمية الصحة منظمة تقديرات من بكثير أقل هي٪ 2.3

خطوات هامة لتعزيز النفاذ  اتخاذ أجل من األرقام هذه معرفة الضروري من ليس فإنه الناخبين، وتوعية المساعدة األجهزة

 في اإلعاقة ذوي األشخاص على إدماج مانع للعمل كسببهذا  البيانات نقص إلى النظر ينبغي ال و .االنتخابية العملية إلى

 .السياسية العمليات

 ذوي األشخاص دماجتدعم إ سياسةاطار قانوني واضح ل تونس لدى المنطقة، في األخرى البلدان من عديدال مع بالمقارنة •

 بروتوكولالو اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية على تونس وقعتحيث . االنتخابية العمليات في اإلعاقة

حول  وطنيال التوجيهي قانونال إلى باإلضافة الدستوريها في كما أنها تتقيد باألحكام ذات الصلة المنصوص عل االختياري؛

 قائمات في اإلعاقة ذوي للمرشحين )الكوتا( الحصص شرط كما أن .لإلعاقة وطنية استراتيجية أيضا ولتونس. االعاقة

 بشكل تنفذ ال انينالقو أن إال شامل، قانوني إطار وجود رغم ولكن .إيجابية واألكثر األحدث التطور يعتبر البلدية المجالس

 االشخاص المعنيون منه يستفيد أن يمكن لألشخاص ذوي االعاقة الداعم القانوني اإلطار هذا فإن ، ذلك ومع. دائًما فعال

 .ذوي االعاقة في الحياة السياسية إدماجتعزيز  أجل من الدعوةحمالت  لمواصلة استخدامه وينبغي

 منها العديد تطوير تم وقدلجعل العملية االنتخابية متاحة للجميع  جراءاتعديد اال اتخذت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات •

المتعلقة بهذه التدابير  المعلومات نشر عدم وبسبب ذلك، ومع. المنطقة في أخرى انتخابية إدارات بها قامت التي بتلك مقارنةً 

 األشخاص منظماتممثلي  مثل ولية للنظم االنتخابية المؤسسة الد مع تحدثوا الذين األشخاص أغلب فإن المناسب، الوقت في

 يعرفون اإلعاقة ذوي من الناخبين أغلب يكن لم ، المثال سبيل على. اله مدركين غير كانواالمراقبين  مجموعاتو ذوي االعاقة

 الدوائر من دائرة كل في االقتراع بطاقة على وأرقامها ائماتالق سماءأمقاطع صوتية تضم  موقعها على شرتنالهيأة قد  أن

اختصارها  تمالتي  تصويتال إجراءاتلهيأة يحتوي على ل اإللكتروني الموقع أن أو ؛دائرة 350 عددها البالغ البلدية االنتخابية

أن تكون  حيث كان من الممكن  .التصويت آليات على التعرف من االكفاء الناخبون يتمكن حتى يلابر طريقة إلى وترجمتها

 .سياسة تواصل و تنسيق اكثر فعاليةاعتماد  خالل منأكثر تأثيرا هذه االجراءات 

الحكوميين  أصحاب المصلحةوالتي تدافع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  المنظمات بين كاف   تشاور هناك يكن لم •

 اإلضافةألنه ب يةأكثر فعال سابق و تواصل إلى حاجة هناكف .ة لألشخاص ذوي االعاقةالمساعد والمواد األجهزة فعالية لضمان

 المتخذة التدابير أن من للتأكد الدورات االنتخابية بين ما في فتراتمن المهم جدا التواصل ، االنتخابات فترة خالل الى التشاور

 .بالشكل المتوقع المستهدف الجمهور على تؤثر

. اركة السياسية للتونسيين ذوي اإلعاقةعلى المشتُؤثّر سلبا عاقة ات االبطاقالحصول على ب علقةالمتالمعتمدة  السياساتإن  •

التعامل مع  علىالتي تُصدرها الحكومة  هذه البطاقةحصول على تقديم طلب لل عدماألشخاص ذوي اإلعاقة  يخيرإذ غالبا ما 

عاقة عواقب اإلترتّب عن عدم االستظهار ببطاقة . ويللتحصل عليهاالصعوبات البيروقراطية واللوجستية التي يواجهونها 

تهم اذا لم لمساعد ال يتم اتخاذ التدابير الالزمةحيث  . أن ينشطوا سياسيالى األشخاص ذوي اإلعاقة مّمن يرغبون في ع

متحصلين على بطاقة الترشح األشخاص غير  بعين االعتبار  خذاألتم ي كما أنه ال عاقة يوم االقتراعاإلببطاقة  يستظهروا

 . إلعاقة بالقائمات المترشحةإعاقة ضمن الحّصة المخّصصة لألشخاص ذوي ا

 كانت .غير كاف البلدية المجالس بانتخابات ذات الصلة بالمعلومات يتعلق فيما  اإلعاقة ذوي األشخاص مع التواصل •

. قليلة جدا مراقبين وأ مرشحين وأ كناخبينسواء  السياسية المشاركة كيفية حول اإلعاقة ذوي لألشخاص متاحةال معلوماتال

ها برامج لتوضيح أو احتياجاتهم لفهم اإلعاقة ذوي األشخاص معبنشاط  السياسية األحزاب بعض تواصلت لك،ذ إلى باإلضافة



   
 

   
 

. 2018 أو 2014 انتخابات إجراءفيما يتعلق ب إليها نفاذال يمكن معلومات أي أطراف ةأي تقدم لم أنه لوحظولكن . بشكل مبسط

 للبرامج شارةاإل لغةترجمة ب الوطنية التلفزيونية القناة تقدم ولم بات،االنتخا بشأن الرسمية التوعية حملة تأخرت وبالمثل،

 .البلدية باالنتخابات المتعلقة

كيفية النظر في  ، ولكن يجبليةإيجابيًا نحو جعل المجالس البلدية أكثر شمو اجراء شخاص ذوي االعاقةاالتعتبر حصة  •

كما ان هناك  .من المشاركة السياسية بشكل فعال ةذوي اإلعاق المرشحين منمكين لت عاليةأكثر ف العمل بنظام الحصص جعل

المرشحين من مجموعة  في ادماج قائماتالصعوبات التي تواجه ال بينتتراوح التي والتي تتطلب االهتمام:  مسائلمن ال اعدد

 بينو  ات المترشحةائمالناخبين الذين يحملون بطاقات اإلعاقة في الق تشريكحيث يمكن فقط بللغاية  محدودمتوفرة بشكل 

. حيث تم إعالم فقط العمومي التمويلعلى هذه القائمات لتحصل  سبباالمرشحين ات في قائم ادماجهمعتبرون لذين يالمرشحين ا

حزبية دون موافقتهم.  اتذوي اإلعاقة في قائممن أشخاص تم فيها إدراج أسماء بعدة حاالت  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

المرشحين ذوي  مكينبطريقة تسمح بتالعمل بنظام الحصة )الكوتا(  فعيلستقبل، سيكون من المهم النظر في كيفية تو في الم

 مرشحين من الدرجة الثانية.بكونهم بالتالعب أو الشعور  احساسهمبدالً من  للمشاركة في الحياة السياسية اإلعاقة

 توصياتال

وزيادة عراقيل هذه الدراسة عددًا من االقتراحات للحد من ال خالل الدولية للنظم االنتخابية المؤسسةحدد األفراد الذين تحدث معهم فريق 

 ا يلي:متونسيين. وتشمل ال ذوي الشأنإلى  موجهة التوصيات أن هذهالمشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. حيث  تعزيزالفرص ل

 توصيات للبرلمان

لمختلف المكونات يعد البرلمان الشامل  كما .نتخابات البرلمانية المقبلةفي االاقة اإلعلذوي  اعتماد حصة النظر في ينبغي  •

 .العالمفي لمنطقة ويحتذى به في الخطوة التالية التي يمكن أن تتخذها تونس لضمان شمولية مؤسساتها وجعلها نموذًجا الثقافية ا

من اتفاقية حقوق األشخاص  29 فصلمع ال المساعدةباعتماد يجب تعديل اإلطار القانوني بحيث تتماشى سياسة التصويت  •

 ذوي اإلعاقة ، والتي تسمح للناخبين ذوي اإلعاقة بالحصول على المساعدة من أي شخص يختارونه، وليس فقط من اقربائهم.

وله أو من تتوفر فيه صفات الناخب على أن يكون قرينه أو من أصبموجب القانون، يمكن مساعدة ناخب ذو إعاقة موحالياً، 

عالقته بالناخب. في غياب مثل هذا المساعد، يجوز للناخب أن يطلب من رئيس مركز االقتراع تعيين فروعه مع وجوب إثبات 

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تضمن  29 الفصلناخب آخر لمساعدته في التصويت. ومع ذلك، فهذا يتناقض مع 

بل أي شخص من اختيارهم. فمنذ أن صادقت تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة من ق

منظمات االشخاص  تنظرأن يضًا أينبغي قوانينها الوطنية مع هذه االتفاقية الدولية. كما  موائمة المفروض اإلعاقة، اصبح من

 حمالت المناصرة المؤيدة لهذه المسألة. في ذوي االعاقة

القائمات التي ال ألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إلغاء ا شرط التقيد بحصص لتفعيلل القانون االنتخابي ينبغي النظر في تعدي •

كال الحصة المخصصة لفيما يتعلق ب تفعيله قد تم االجراء وأشار العديد من أصحاب المصلحة إلى أن هذا. الشرط تمتثل لهذا

يتطلب دراسة  لكن هذا االقتراح .اإلعاقة ذوي ةحصلتقيد بن أجل ام هذا الحله سيكون من المجدي أيضا اعتماد وأن الجنسين

ة العثور على المرشحين إذا لم يكن يمسؤولالقائمات   تحميلألنه من الصعب  المستهدفيناألفراد  عددمتأنية حول كيفية زيادة 

يحملون بطاقة إعاقة ولكنهم قادرون األشخاص الذين ال تشريك يمكن أن يعني هذا  و .لذلك هناك ما يكفي من األشخاص المؤهلين

بطاقة اإلعاقة بحيث يكون من األسهل  بالحصول علىتخفيف البيروقراطية المحيطة العمل على  أوما  على إثبات إعاقتهم بطريقة

 .عليهاالحصول 

انون االنتخابي بشكل كامل، يمكن أن يتضمن القاالنتخابية من أجل السماح للمرشحين ذوي اإلعاقة بالمشاركة في الحمالت  •

سقف التمويل  تعدىالتي تلتسديد التكاليف  وذلك للمرشحين ذوي اإلعاقة اعتماد الترتيبات التيسيرية المعقولة صراحة

لغة اإلشارة لمترجم  توفيرك ،اقةتكبدها المرشحون من غير ذوي اإلعيضطر الى وهذا فقط يشمل االحتياجات التي لن  .االنتخابي



   
 

   
 

، قد يكون من الصعب على المرشحين ذوي اإلعاقة التواصل الترتيبات . فدون هذهمثال رشحين الصملماحمالت  نشاطاتفي 

 بفعالية مع الناخبين المحتملين.

الالزمة التي ينبغي توفيرها الستيعاب األعضاء  رتيبات التيسيريةيجب أن يكون اإلطار القانوني أكثر تحديًدا فيما يتعلق بالت •

حالما  على أكمل وجه يتمكنوا من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهمو ذلك ل ذوي اإلعاقة  من البلديةالمنتخبين في المجالس 

الالزمة لألعضاء  رتيبات التيسيريةالسلطة المحلية ستوفر جميع الت"في حين ينص قانون االنتخابات على أن . يباشرون مهامهم

ال يوجد تعريف لكيفية دعم األشخاص فإنه  ،" العمل بفعاليةم من بهدف تمكينه المحلية اعاتالمنتخبين ذوي اإلعاقة في الجم

 .واجباتهملقيام بذوي اإلعاقة المنتخبين عمليا ل

للمستشارين المنتخبين ذوي اإلعاقة التيسيرية  رتيباتالت تغطيةل ةخاص ميزانيةن ميزانيات المجالس البلدية ينبغي أن تتضم  •

ترجمة الوثائق إلى المتعلقة بالبنود األساسية  تتضمن الميزانية مثال ويمكن أن ،أكمل وجهعلى  حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم

، سيكون من الصعب على بعض المسؤولين المنتخبين ذلكودون . االجتماعات خالل أو توفير مترجمين للغة اإلشارة  يلابرلغة 

 .وظائفهم الجديدةالمهام المتعلقة ب تسيير فيهم جاحنبشكل كاٍف، وقد يؤدي ذلك إلى عدم  دورهمالقيام ب

لی إباإلضافة ، يهتم بادماج االشخاص ذوي االعاقةر يوز منصبامكانية أن ينص القانون على في ظر ينن أن لمارللبن يمک  •

 تطالب اتفاقيةكما . على هذا الدور األطر القانونية في العديد من الدول مختلفتنص  حيث .شروط التي يتطلبها هذا المنصبال

ن خالل م سعىت حيثب ؛كومةداخل الح ذوي االعاقةل  اتصال نقطة عيينبت االطراف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البلدان

مصحوبًا أيًضا منصب يجب أن يكون إنشاء هذا الو . لتطوير سياسات وبرامج شاملة لصالح األشخاص ذوي اإلعاقةالتنسيق 

 .لفترات زمنية طويلة قد تؤثر على اإلصالحات الضرورية شاغراى ال يبقى ضمن إطار زمني محدد حتتقلده  وشروط  بمتطلبات

 

 للهيأة العليا المستقلة لالنتخاباتوصيات ت 

نتخابات االذات الصلة بمعلومات الفي وضع جدول زمني مناسب لنشر  الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يمكن أن تنظر ●

الناخبين بشكل كاف ويمكنهم اتخاذ قرارات في الوقت المناسب حول خياراتهم لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى يتم الوصول إلى 

ألشخاص ذوي ل توفير االحتياجات الضرورية بما في ذلك تسجيل الناخبين، و -الناخبين  ثقيفيجب أن يبدأ تو  في التصويت.

تلفة للدورة ر يتوافق مع المراحل المخفي وقت مبك -لمشاركة في االنتخاباتمسائل الهامة المتعلقة باوغيرها من الة اإلعاق

 مصدر الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتالتي أعدتها  و المراجعة وثيقة التحقق أنكما . المرجو أثيرالت االنتخابية ليكون له

 .المقبلة في العملية االنتخابية قت أبكرونشرها في  على أن يتمفي المستقبل،  اعتماده مجددايجب  ممتاز و

من  منظمات االشخاص ذوي االعاقةو  الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتن إضفاء الطابع المؤسسي على العالقة بين يمك ●

مهمة أخرى تتعلق مسائل خالل االجتماعات الدورية التي تركز على مواد التربية المدنية وتوعية الناخبين باإلضافة إلى 

إلى أنه سيكون من المفيد أن يكون هناك تواصل مستمر يسمح ين تم التحاور معهم االشخاص الذوأشار . النفاذ الى االنتخاباتب

بدالً من االجتماع  محددة بطريقة منظمة على مدى فترة زمنية مشاكلومعالجة ال ذات الصلة للطرفين بالتعبير عن المخاوف

 .قريبة جداً من االنتخابات في فترةمرة واحدة 

المعقولة  رتيبات التيسيريةضمان وضع ميزانية محددة للتالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  عتستطيميزانيتها، عند إعدادها ل ●

الحجم  كبيرة الكتابة بحروفبلغة برايل و نصوص المثل  و االستفادة منها طالع عليهاوإنتاج مواد توعية للناخبين يمكن اال

الذين يعملون في مجال التوعية  شخاصلتطبيق بالنسبة لألتوصية قابلة لالهذه كما ان . صوربعض الالقراءة مع  و سهلة

تشمل مواد و .األحزاب السياسية ، منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات المجتمع المدنيمثل الناخبين  ثقيفالمدنية وت

ئق المطبوعة المتعلقة بالحمالت الوثااإلدارة االنتخابية ؛ هيئات مواقع ويب : ما يلي لنفاذ اليهاا تيسير توعية الناخبين التي ينبغي

ب احزعلى التلفزيون والراديو؛ ومنصات األات العمومية الكتيبات والملصقات والبريد اإللكتروني؛ إعالنات الخدممثل 

 .ومعلومات عن المرشحين اتأو القائم ةالسياسي



   
 

   
 

ي للعمل في لجنة االنتخابات على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل استباق هيئة العليا المستقلة لالنتخاباتيمكن لل ●

وهذا من شأنه أن يسمح لألفراد ذوي قتراع. اأو كموظفي لهيئة ا كتابةمستويات مختلفة، على سبيل المثال كأعضاء في 

التي سيكون لها تأثير على المجتمع  النقاطتنفيذ على ، وكذلك اإلرشادعمليات وات السياسعلى من الداخل  رياإلعاقة بالتأث

 ة.بطريقة شاملابي األوسع، االنتخ

اإلعاقة أو إنشاء وحدة تنظر على وجه ذوي في تعيين جهة اتصال خاصة ب الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتنظر تيمكن أن  ●

إن وجود موظفين متفانين يعملون مباشرة في مجال  كما .لألشخاص ذوي اإلعاقة ةاالنتخابيمشاركة التحديد في قضايا ال

للناخبين من  الالزمة تيسيريةالترتيبات الهيئة في ت الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتعاقة من شأنه أن يساعد اإلذوي حقوق 

يمكن تكليف هؤالء الموظفين  كما .ويمكنه زيادة الوعي بأهمية هذه المسألة داخل المؤسسة وخارجها أيًضااالعاقة ذوي 

 .عاقةمنظمات الدفاع عن االشخاص ذوي اال بالتنسيق مع

 لهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتليمكن حيث   .التنقل و الوصول الى محطات االقتراع معيارا الختيارها يجب اعتبار إمكانية  ●

 .إلجراء تعديالت على المدارس المستخدمة كمراكز اقتراع مدالتعليم لوضع خطة طويلة األ التربية و أن تتوجه إلى وزارة

المعقولة التي يحتاجها الناخبون التيسيرية  ترتيباتبجمع معلومات حول ال لعليا المستقلة لالنتخاباتالهيئة ايمكن أن تقوم   ●

 راكزم تهيئة عند للجان االنتخابية بالتخطيط بشكل أفضل تسمح هذه البيانات كما أن معرفة .كجزء من عملية تسجيل الناخبين

 .صويت المختلفةالت

 

 ألحزاب السياسيةتخص ا توصيات

 .حزاباالوبرامج  في منصات هم تهم مسائلمكن لألحزاب السياسية التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تضمين ي  ●

 ولوياتاأل بشأن الستفادة من توصياتهم ذوي االعاقة االشخاصحزاب السياسية التواصل بشكل استباقي مع ألايجب على  كما

 .الضوء عليها سياستها التي يجب أن تسلط

حمالت والخطابات نظم نشاطات الوأن ت طالع عليهايسهل االأشكال  في ها و برامجهاحزاب السياسية أن تنشر منصاتألعلى ا ●

سيضمن حيث  .مترجمي لغة اإلشارةتوفير و ذلك يتضمن أيضا  واإلعالنات والمناقشات في أماكن يسهل الوصول إليها،

 .ن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تصويتهممو المعلومات  فهمذلك تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من 

، فقد ت االنتخابيةالمتعلقة بالحمال نشاطاتالالمشاركة في  و الضرورية إلى الموادنفاذ من ضمان ال حزابإذا تمكنت األو  ●

 .أخرى أحزابقبل هدافها من جديدة ال يتم است مجموعة القدرة على الفوز بأصواتيمنحها ذلك أيًضا 

الحزبية وفي المناصب  ائماتاألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل استباقي للعمل في الق وظفياسية أن تينبغي لألحزاب الس ●

األشخاص ذوو  يتمتعحيث . ستجذب على األرجح أكبر عدد من األصواتفاألكثر شمولية  األحزابأما  .القيادية للحزب

 .األحزاب السياسية أغلب حاليًا تفتقدهمنظور فريد ة باإلعاق

في الرسائل  همدمجباإلضافة الى  ي يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة تالناخبين ال ثقافةحزاب السياسية تطوير ألجب على اي  ●

كجزء  ةالمعلومات، كما سيدمج مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقهم الى هذا النهج سيضمن وصول .الجمهورعامة  التي تستهدف

 .ليسوا مهتمين بالسياسة ةاألشخاص ذوي اإلعاق ئدة بأننقض الفكرة السامن الناخبين والمرشحين، مما يساعد على 

 

 

 التي تعنى باألشخاص ذوي االعاقةمنظمات تخص ال توصيات 

م تقدو بالهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتستباقية رة اتتصل بصون لمنظمات التي تعنى باالشخاص ذوي االعاقة أيمكن ل ●

أصحاب  كل بالفائدة علىالشراكة وستعود هذه  لناخبين.اتثقيف من أجل الضرورية  ةلمساعددوات األاتطوير بهدف مها عد



   
 

   
 

د ، وسوف تستفيفي مجال االشخاص ذوي االعاقة من يقدم المشورةأفضل  هي أن هذه المنظماتلمصلحة المعنيين، حيث ا

 .ي الواقعفوفعالة   رها تكون مؤثرةيتطوتقوم بإعدادها وأن األدوات والمواد التي بحيث تضمن  اأيض الهيئة

انتخابية تركز بالكامل على الوصول إلى  مراقبةينبغي أن تقوم المنظمات المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بإجراء  ●

توفر  مع أصحاب المصلحة الحكوميين. المترتبة عنها و التوصيات نتائجال مشاركةاألشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم و

المالحظات التي تتناول األسئلة حول تشريك االشخاص ذوي االعاقة اكثر من ل المتعمق المالحظات المستقلة المزيد من التحلي

قد و الى االنتخابات. لألشخاص ذوي اإلعاقات كافة نفاذبشكل كامل على تركز المالحظات حيث . الموضوعالشائعة حول 

االشخاص  ذوي الخبرة الواسعة في إدماجعن الحقوق من  تتيح فرصة إشراك المدافعينكما تقارير أكثر تفصيالً  تنتج عنها

مما يغير نظرة أدوار قيادية واضحة،  من مراقبة التي تقوم بها هذه المنظمات االشخاص ذوي االعاقةال مكن. تاإلعاقةذوي 

سئلة أ و المرجعة التي يعتمدونها في وثيقة التحقق المراقبينت عاومجمن تضمأن ينبغي ، و في نفس الوقت .المجتمع لهم

 قةإلعان ذوي اقبيرالمن امد يزلمف ايوظتالى االنتخابات  باالضافة الى  إلعاقة ذوي ا امكانية وصول الناخبينول ضافية حإ

 .إلعاقةا اتء ذولنساامنهم  خاصة، وستباقيةورة ابص

ي التي في تونس أيًضا في الشراكة مع منظمات المجتمع المدنالمنظمات المعنية باالشخاص ذوي االعاقة  يمكن أن تنظر ●

التصويت.  هميةأالتحسيس بتوعية للناخبين أو  تنظم حمالتمنظمات المجتمع المدني التي  مثل، تعمل في مجال االنتخابات

حتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء المنظمات هذه الإدماج رؤية من منظمات المجتمع المدني مكن وهذا من شأنه أن ي

 .إلى المواد والمعلومات التي تستهدف الناخبين ذوي اإلعاقة النفاذوتعزيز عية الناخبين تصميم حمالت تو

من اتفاقية حقوق  12 فصلبشأن تنفيذ تونس لل مالحظاتالمنظمات المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  دمجينبغي أن ت ●

المتعلق بالمشاركة في ) 29 فصلاألشخاص ذوي اإلعاقة )التي تتعلق بالتساوي أمام القانون في جميع جوانب الحياة( وال

الوسائل هذه إحدى مثل في جميع تقارير الظل المقدمة إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وست الحياة السياسية والعامة(

المجاالت التي ال تزال المتعلقة بللتوصيات  حيزالتتبع الطريقة التي تفي بها تونس بالتزاماتها، ولكنها توفر أيًضا  المعتمدة

 .إلى تحسين بحاجة

الذين يمكنهم  شبكة من المسؤولين المنتخبين ذوي اإلعاقة التي تعنى باالشخاص ذوي االعاقة منظماتاليمكن أن تُنشئ  ●

. ستخلق هذه المجموعة فرًصا السياسية و ارشادهم دعم بعضهم البعض، وكذلك توجيه أولئك المهتمين بالترشح للمناصب

ي اإلعاقة في مختلف مناطق تونس ؛ كما يمكن أن تدعم المجموعة بعضها البعض لزيادة للتعاون بين األعضاء المنتخبين ذو

 .الوعي بالتزامات تونس بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة

 

 توصيات لمنظمات المجتمع المدني 

القدرة على حول المراجعة الخاصة بهم وثائق التحقق و فياالنتخابات أسئلة إضافية  ييجب أن تضمن مجموعات مراقب ●

و خاصة النساء  ةتعيين المزيد من المراقبين ذوي اإلعاقالى  باإلضافةاإلنتخابات للناخبين من ذوي اإلعاقات المشاركة في 

يهم إعاقة مؤقتة كسر باإلضافة إلى الناخبين ذوي اإلعاقة ، كبار السن والنساء الحوامل واألشخاص الذين لد ذوات االعاقة 

ا . باإلضافة إلى ذلك، صادقت تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي، فقد التزمت دولي مثال في الساق

أفضل المؤهلين لتقديم تقرير عن التقدم بتيسير الوصول الى االنتخابات و المشاركة فيها. إن المراقبين من ذوي االعاقة هم 

 .تحقيق هذه االلتزامات يخص ما المحرز في

النساء الريفيات ذوات خاصة  و التواصل مع النساء ذوات اإلعاقة  التي تعنى بالمرأة يجب على منظمات المجتمع المدني ●

التي تواجهها  نفسها العراقيلمن  السياسية ،. تعاني النساء ذوات اإلعاقة المناصرةوتضمين مخاوفهن في حمالت اإلعاقة 

. وقد تستفيد الحركة النسائية من وجود التي تستهدف النساءفي الغالب في البرامج  ادماجهنومع ذلك ال يتم  اعاقةدون النساء 

 .هذه األصوات اإلضافية



   
 

   
 

ينبغي على منظمات المجتمع المدني للشباب أن تعمل مع الشباب ذوي اإلعاقات وأن تشمل اهتماماتهم في حمالت الدعوة  ●

فكثيراً ما يوضع الشباب ذوو اإلعاقة في مدارس أو  القاطنين بالمناطق الريفية ذوي اإلعاقةباب شالالسياسية ، وال سيما 

منفصلة ،مما يضيع فرصة االختالط مع األطفال اآلخرين في سنهم. هذا يؤدي أيضا إلى تطوير الصور النمطية السلبية  أقسام

بعض هذه حدة لشباب في التخفيف من التي تعنى بالمدني سن مبكرة. يمكن أن تساعد منظمات المجتمع ا ذمنعاقة حول اال

 .القضايا من خالل المبادرة إلى إشراك الشباب ذوي اإلعاقة في برامجهم

 

 البدنية والتربية وزارة المرأة والطفل واألسرة ووزارة الشباب والرياضة تخص  توصيات

ينبغي على وزارة شؤون المرأة والطفل واألسرة و . النساء ذوات اإلعاقة في برامج أوسع لتوعية الناخبين تشريكيجب  •

وضمان أن تكون جميع منظمات الدفاع عن األشخاص ذوي االعاقة  التواصل بشكل استباقي مع النساء ذوات اإلعاقة عبر

 .هنفي متناول النشاطاتالمواد و

زارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ينبغي على و. لناخبينا التوعية وتثقيفمج اإلعاقة في برب ذوي الشبااتشريك ينبغي  •

وضمان أن تكون جميع المنظمات التي تعنى باألشخاص ذوي االعاقة  التواصل بشكل استباقي مع الشباب ذوي اإلعاقة عبر

 .متاحة وشاملة للشباب ذوي اإلعاقةنشاطات المواد وال

 

 المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية بعثة منهجية .1

قد  لمؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةل الشخاص ذوي االعاقة في تونس و التابعحقوق ال عن القيام بدراسة حول إن الفريق المسؤو

اشتملت الدراسة على مراجعة  و قد .2018 ماي 6التي انعقدت في رّكزت بشكل أساسي على التحضير النتخابات المجالس البلدية 

بتنفيذ المهمة على مدى  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية قامت و .مسح قومي وومقابالت  استطالعيةمكتبية ومناقشات جماعية 

الفرع موظفي  و الدولية للنظم االنتخابية من المقر الرئيسي للمؤسسةخبراء تقنيين  من خالل التعاون بين 2018 أسبوعين في ماي

 .خاص ذوي االعاقةاالشحقوق محلي في  وخبير  الدولية للنظم االنتخابية التونسي للمؤسسة

فرص الو عوائقوالذي يحدد ال المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةطورته لذي االجديد  يتقييمال التقاطعي طاراإلواستخدمت الدراسة 

موعات مج تنفيذ نقاشات معتم  كما .نوع االعاقة و الجنس، مثل  ختلفةالمشاركة السياسية لألشخاص ذوي الهويات االجتماعية المالمتعلقة ب

إعاقة لجمع معلومات مقارنة حول للمن أجل الحصول على معلومات و ذلك ،  اشخاص دون اعاقةالرجال والنساء ذوي اإلعاقة ومن 

 حول العراقيل السياسية التي يواجهها كافة التونسيين ومقارنتها بتلك التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة أو النساء

في  بالعمل المشاركونحيث قام . وسائل ديمقراطية وتعاونيةمن خالل  االستطالعيةمجموعات قاشات الالمتأتية من نبيانات التم إنشاء 

 .مجموعات لتحديد وتقديم المعلومات األساسية عن مشاركتهم السياسية التي قاموا بتحليلها وتصنيفها وترتيب أولوياتها بطرق مختلفة

جدولتها على الفور لتوجيه المناقشات المفتوحة حول  تاء واألولويات التي تماآلر التصويت بخصوص أيضا كما ُطلب من المشاركين

 .النتائج

تشّجع حتى أكثر المشاركين  هذه المنهجيةيحتكر النقاش عدد قليل من المشاركين فإن  قدالجماعية التقليدية،  تمقابالحين أنه خالل ال في

  للمعلومات المجمعة ، وتحليل أوليوالنتيجة مزيج غني من البيانات النوعية والكمية. ،ير في أنفسهم والتعبير عن آرائهمهدوًءا على التفك

 .و المتأتية من أصحاب الشأن أنفسهم



   
 

   
 

 الدولية للنظم االنتخابية تقييم المؤسسة منهجية إعتمادتم كما 

غير الملمين نسبة عالية من السكان  توجد تونس، حيثفي 

كما . شخاص ذوي اإلعاقاتالقراءة والكتابة ، خاصة بين األب

مناقشات ، ال خاللتمت إضافة الصور إلى األنشطة الرئيسية 

قد  و. فقط من خالل الكلماتبحيث لم يتم نقل المعلومات 

النقاشات خالل النظر فيها شملت المجاالت الرئيسية التي تم 

: 

للمشاركين المشاركة المدنية والسياسية  ما تعنيه ●

 في النقاشات

المدنية  نشاطاتفي ال حاضرينالكة كيفية مشار ●

 والسياسية في تونس

في الحياة المشاركة  تعرقل وأالعوامل التي تساعد  ●

 المدنية والسياسية في تونس

 على المشاركة المدنية والسياسيةكل من الجنس و االعاقة تأثير  ●

اركين في العملية االنتخابية ، بما في ذلك كما أجرى أعضاء فريق الدراسة مقابالت مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المش

 لمؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةاشمل فريق  كما  .المسؤولين الحكوميين ومجموعات المراقبين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

 للمؤسسةير اإلقليمي المدة أمبار الزبيري ، نائبو  خبيرة في ادماج االقلياتفرجينيا اتكينسون  : يينتونس براءخبيرين دوليين وخ

اإلعاقة ومؤسس المنظمة  ذوي ، المدافع التونسي عن حقوقو عماد  الورتانيالشرق األوسط وشمال أفريقيا ؛ ب الدولية للنظم االنتخابية

 .. التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

،  يش، خمايل فين الدولية للنظم االنتخابية للمؤسسةالفرع التونسي مدير يشكروا نيكوالس كاكزوروفسكي ،  المؤلفون أن ويرغب

 المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، مديرة البرامج في تونس ، وسوزان عبد هللاب المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةالتوعية في  ةمدير

 .على هذا التقرير ومالحظاتهمسياق التونسي لخبرتهم عن الفي تونس 

 الموضوع خلفية .2

ال توجد إحصائيات أما في تونس ف٪ منهم من النساء. 60 ٪ من سكان العالم هم من ذوي االعاقة و15 فإن ،ظمة الصحة العالميةمنحسب 

 يشير إلى أن 2014سنة  الذي أجراه المعهد الوطني لإلحصاء تعدادللاألرقام الرسمية و لكن واضحة عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

 1من هذا العدد. ٪33.6تشكل النساء حوالي  و، وي االعاقةذهم من خص( ش 252000 يعادلما  من التونسيين )أو ٪ 2.3

نساء ذوات اإلعاقة. كما لعدد العكس سوى نصف التقديرات العالمية تو ال  ٪ 15أقل بكثير من التقدير العالمي البالغ  ذه االرقامهتبدو و

حسب وزارة الشؤون  شخصا 340 000 ، حيث يبلغ حواليالمعلن عنه الرسمي الرقميين الذين يحملون بطاقة إعاقة يفوق أن عدد التونس

بالتسجيل من أجل الحصول جميع األشخاص ذوي اإلعاقة ال يقوم  المعروف أنه ، فمنالبطاقات. ومع ذلك منحاالجتماعية المسؤولة عن 

 .بطاقة إعاقةعلى 

 

 

 

                                                           
 http://www.adry.up.ac.za/images/adry/volume3_2015/adry_2015_3_tunisia.pdfر الرابط التالي أنظ  1

أشخاص من ذوي االعاقة يشاركون في نقاشات المجموعات 

 . ذوو اإلعاقة في مناقشة مجموعة التركيز االستطالعية

http://www.adry.up.ac.za/images/adry/volume3_2015/adry_2015_3_tunisia.pdf


   
 

   
 

 المعايير الدولية

المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي و على أن " 2014 سنةالصادر نسية من دستور الجمهورية التو 20 الفصلنص ي

دقت عليها تونس، والقانون الدولي ولذلك، فإن جميع المعاهدات الدولية التي صا 2المصادق عليها أعلى من القوانين و أدنى من الدستور"

معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي صادقت عليها تونس قابلة عليه فإن و. ونيةقانال صبغةتتمتع بالوالقانون الدولي العام  المتعارف عليه

 للتطبيق وملزمة في القانون المحلي.

 

 فيفري 11في  4 عددبروتوكول االختياري من خالل القانون العلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و البالد التونسيةصادقت 

 . االهلية القانونيةمسألة  12ويتناول الفصل قوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، الح على يةاالتفاقمن هذه  29 الفصل نصي. 2008

هامة  خطوات التونسية ، اتخذت الحكومةلمصادقة على االتفاقيةمنذ او. حقوق النساء ذوات اإلعاقةفيسلط الضوء على  6 الفصلاما 

أيضاً طرف في اتفاقية  هي تونس. التنفيذعلى مستوى قصور  هناك يزال النه فإ ومع ذلك،  .االتفاقية عم يتماشى لجعل القانون المحلي

 عاقةذي اال على حق الطفل اتفاقية حقوق الطفل تنصو. ى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاألمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء عل

الرعاية خدمات والتدريب و التعليمفي إعاقة الطفل، ومع  تتالءم التي  الخاصةلرعاية والموارد باوالتمتع ها / في المشاركة في مجتمعه

تحمي حقوق النساء ذوات اإلعاقة في  فإنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةأما  . االعداد لممارسة عملالصحية و 

ً طرف في العهد الدولي الخاص و. التمتع بالمشاركة الكاملة في المجتمع ، فضالً عن عدد من بالحقوق المدنية والسياسيةتونس أيضا

 . هاوتعزز الدولية األخرى التي تحمي حقوق اإلنسان األساسية لجميع التونسيين معاهداتلا

 

على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي و المصادق  2014من دستور الجمهورية التونسية لسنة  20 الفصلنص ي

لذلك، فإن جميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، والقانون الدولي المتعارف  3لقوانين و أدنى من الدستور"عليها أعلى من ا

معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي صادقت عليها تونس قابلة للتطبيق وملزمة ، و القانونية لصبغةعليه والقانون الدولي العام تتمتع با

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تحل محل  التي تنص عليهاالمعايير المتعلقة بالمشاركة السياسية و، فإن ليهوع في القانون المحلي.

 . القانون الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
_http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/2014.01.26-أنظر الرابط التالي   2
._final_constitution_english_idea_final.pdf 
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 والقوانين الوطنيةالدستور التونسي  التي ينص عليهاحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وي ذ: تحمي الدولة األشخاص نص على ما يلي والذي ي 48 فصلقة في العايتناول الدستور التونسي صراحة حقوق األشخاص ذوي اإل

ي اعاقة الحق في االنتفاع، ذاالعاقة من كل تمييز . لكل مواطن 

حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له االندماج الكامل في 

لك ذجميع االجراءات الضرورية لتحقيق  ذوعلى الدولة اتخاالمجتمع 

4 

 النهوضوالمتعلق ب 2005-83 القانونالد التونسية الب أصدرت

 إليه يشارو) 2005أوت  15 في وحمايتهم اإلعاقة ذوي اصباألشخ

 (. التوجيهي بالقانون بعد فيما

 على التوجيهي القانون من الباب االول منالفصل االول  نصي حيث

ين و غيرهم من األشخاص و النهوض بهم وحمايتهم من األشخاص المعوقضمان تكافئ الفرص بين الى ا القانون ذيهدف ه"ما يلي 

 البالد التونسية عندوي االعاقة وينشئ إطارا لتوجيه ذا القانون بشكل شامل حقوق األشخاص ذ. يتناول ه5أي شكل من أشكال التمييز

 6وي االعاقة.ذعزيز و حماية حقوق االشخاص التي تهدف الى توضع الخطط و السياسات 

 

 : ما يلي الرئيسية في هذا القانون تشمل تريفابعض التع

األشخاص ذوي  2 يعرف الفصل – األشخاص ذوو اإلعاقة •

كل شخص له نقص دائم في القدرات  "ما يلي كاإلعاقة 

والمؤهالت البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به 

بعد الوالدة يحدّ من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من 

ة اليومية الشخصية أو االجتماعية ويقلّص األنشطة األساسي

 7"من فرص إدماجه في المجتمع

األحكام أو األعمال  "يعّرف القانون التمييز بأنه  -التمييز  •

التي يترتب عنها إقصاء أو ينتج عنها تقليص من الحظوظ 

ال تعتبر من و .8أو ضرر لألشخاص المعوقين

لهادفة إلى اإلجراءات التشجيعية الخاصة وا التمييز قبيل

ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين 

 .9األشخاص المعوقين وبقية األشخاص
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 والمتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين و حمايتهم. 2005أوت  15في  المؤرخ 2005/  83القانون التوجيهي عدد 5
: التقرير األولي المقدم من الدول األطراف تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   6

 ر الرابط التاليأنظ(CRPD / C / TUN / 1/2010، تونس ) العهدمن  35 فصلالبموجب 
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 المتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين و حمايتهم.; 2005أوت  15المؤرخ في  2005 / 83القانون التوجيهي عدد  7
 المرجع السابق ذكره  8
 المرجع السابق ذكره  9

 بالمواطن كشخص ذي اعاقة بموجب االعتراف ليتم: اإلعاقة بطاقة
 من المقدمة اإلعاقة يجب أن يكون حامال لبطاقة التونسي، القانون
 الفرد على يجب للقانون، ووفقًا. التونسية االجتماعية الشؤون وزارة
 حيث يتم إعاقته، تثبت أخرى وثائق إلى باإلضافة طبية شهادة تقديم

بخصوص  قرارها اتخاذ عليها والتي المحلية اللجنة قبل النظر فيها من

 .يوًما 45 غضون في البطاقة منح
اعاقة خفيفة أو متوسطة أو : اإلعاقة بطاقة نوع أيًضا اللجنة تحدد

. الفرد لدى تحديدها يتم التي" القصور درجة" على يعتمد هذا عميقة؛

مرهق  البيروقراطي النظام هذا أن ثبت العملية، الناحية من ذلك، ومع

 الوثائق من العديد لتوفير اإلعاقة ذوو األشخاص يكافح للمواطن حيث
 غالبابمنح البطاقة القرار  اتخاذ يستغرق فسه،ن الوقت وفي المطلوبة؛

 . القانون في عليها المنصوص يوًما 45 من أكثر

بطلب  يتقدمون ال اإلعاقة األشخاص ذوي من العديد فإن وبالتالي، 

لتجديد  طلب بطاقة إعاقة للمرة االولى وال يعيدون تقديم على للحصول

 تقدير حسب سنوات، عشر أو خمس لمدة للفرد منحها يتم البطاقة التي
 .اللجنة

 

 األشخاص أن هو التونسي المجتمع في السائد المفهوم إن"

قنا حقوب بطالن ا في الحقيقةلكنن ،متطلبون جدا اإلعاقة ذوي

 ."فحسب

من مجموعة النقاش  ،ةجسدي إعاقة ذو مداخلة شخص

 لمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية االستطالعية ل
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ساليب ونس في وضع الخطط والسياسات واأليتناول هذا القانون بشكل شامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويخلق إطاًرا لتوجيه ت

 مختلفة   يغطي كل منها مسائل قسما ثالثة عشرسم القانون التوجيهي إلى حيث ينق 10وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة مكينلت المعتمدة

ومع ذلك، فإن القانون التوجيهي ال يتناول المشاركة السياسية . مثل الوقاية من اإلعاقة والحماية االجتماعية والتعليم والعمل وما إلى ذلك

 . لألشخاص ذوي اإلعاقة

اإلعاقة والبيئة االجتماعية للفرد  ي، فإن مفهوميقانون التوجيهالالذي ينص عليه ي االعاقة الشخص ذ تجدر اإلشارة إلى أنه في تعريفو

في تونس  الذي تتبعه نهجالمهذا التعريف، يبدو أن  ذي يشملهومع ذلك، وعلى الرغم من البعد االجتماعي ال. بشكل ال ينفصم مترابطان

 . جتماعياال الطبي أكثر منمعيار يستند إلى الاإلعاقة عالقة ب

في أنشطته الشخصية والمجتمعية سواء لتقييد الفرد  وحيدالسبب ال يعتبرلذي القصور لدى الفرد و شدته و اويركز التعريف على نوع 

 الى، فإن تعريف اإلعاقة المنصوص عليه في هذا القانون ال يتعرض اعتمدنا هذا المفهومإذا و. ندماج في المجتمعمن أجل االاليومية أو 

عن صحة الفرد وليس بسبب بيئة يتعذر  ايُعتبر  ناجمفإنه ، الندماج في المجتمعذا كان هناك تقييد لألنشطة أو افإ. ايير االجتماعيةالمع

المنبثقة عن االمم  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمعنية ب لجنةالونتيجة لذلك ، أصدرت . نقص الدعملأو  التمتع فيها بهذه االنشطة

أن تقوم هامة بخبراء تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، توصية تتألف من عدة موعة مستقلة منتخبة ، وهي مجالمتحدة

 . مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ماشىتونس بتعديل التعريف القانوني لإلعاقة ليت

 : ، بما في ذلك11يقانون التوجيهلتم إصدار عدد من األوامر والقرارات وفقًا ل

 ؛المعوقيناألشخاص  رعايةعلى لاألمجلس الالذي ينشئ ( 2005) لسنة 3029األمر  •

المتعلّق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل األشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية ( 2006) 1467األمر رقم  •

 12؛والفضاءات والتجهيزات المشتركة والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم 

 المعوقين لألشخاص الجهوية اللجان بإحداث المتعلق( 2006 سنة 1859، والمعدل بأمر رقم  2005) 3086ر رقم األم •

 .إعاقة بطاقة إسناد وشروط اإلعاقة مقاييس وتحديد

 13. المعوقين األشخاص تشغيل وتراتيب شروط بضبطالمتعلق ( 2005) 3087األمر رقم  •

 

من أشكال  شكالو اعتبارها  الترتيبات التيسيرية المعقولة رفضل توجد اشارة ال ،نون التوجيهيفي القا : الترتيبات التيسيرية المعقولة

ً للالتمييز التعـديالت والترتيبـات ” الترتيبـات التيـسيرية المعقولـة“ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، تعني 2 فصل. فوفقا

ب أو غير ضروري، والتي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة، لكفالـة تمتـع الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئا غير متناس

 ومن ناحية أخرى . 14األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها"

فصل أو في أي  3 في الفصلالعامة المنصوص عليها االلتزامات  المعقولة فيلواجب توفير الترتيبات التيسيرية  اشارةأيضا  يوجد  ال

 القانون.من فصول 

تهيئــة مـوقـع واجب ير الى ذي يشالالوحيد  الفصل وبالتدريب على المهارات المهنية هو المتعلق ( 6)القسم  23ومع ذلك ، فإن الفصل 

في مكان العمل نفسه. ومع ذلك ، ال يُذكر  تيسيريةى ترتيبات ، وليس هناك حاجة إلةعند الضرورة لألشخاص ذوي اإلعاقالتكـوين 

                                                           
: التقرير األولي المقدم من الدول األطراف تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  10 

 من العهد. 35 فصلبموجب ال
 المرجع السابق ذكره  11
 المرجع السابق ذكره  12
 السابق ذكره المرجع  13

 متحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية األمم المن  2الفصل  14 



   
 

   
 

للغاية ألن  ةمحدود هذا الفصلتنفيذ القدرة على . وبالتالي، فإن يقيد حقوق اإلنسان الترتيباتبوضوح أن الحرمان من توفير هذه 

 التماس االنتصاف الفعال بموجب القانون.غالباً األشخاص ذوي اإلعاقة ال يستطيعون 

التنقل لألشخاص ذوي  يسيرالمعلومات وت توفرعلى  يقانون التوجيهالمن  4 الباب: يركز  الخدماتالتنقل و الوصول الى  رتيسي

تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمـؤسسـات العمــوميــة "، 10 فصلوفقا لل السكن.الخدمات والتمتع باإلعاقة وكذلك 

كما تعمل  ـط ومالئمة وسائل االتصال واإلعالم وتيسير تنقل األشخاص المعوقين ووصولهم للخدماتوالخاّصة علــى تهيئــة المحي

 ".على توفير وسائل نقل جماعي مهيّأة ومالئمة الستعمال المعوقين

قل األشخاص جميع المباني وفقاً للمواصفات الفنية التي تسهل تن انشاء وتهيئةأن يتم  13و  12 فصالنقتضي اليوعالوة على ذلك ، 

 ذوي اإلعاقة.

ال يمكن أن تكون اإلعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول  على أنه " يقانون التوجيهالمن  26 الفصل نصي :الحق في الشغل

ال يجوز إقصاء  أنهعلى  27 فصلنص الي و. 15 على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهالت المالئمة للقيام به

ترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو االختبارات المهنية لالنتداب للعمل بالوظيفة العموميّة والمنشآت والمؤسسات العمومية أي م

والمؤسسات الخاصة إذا توفّرت لديه المؤهالت المالئمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع إسنادها ال تقتضي توفر مؤهالت بدنيّة 

أن موظفًا،  50 شغلالتي تلمؤسسات الخاصة والعمومية ايتعين على ، يقانون التوجيهالمن  30و  29 الفصلين بموجب. 16 خاّصة

ما ال  أن تخصص شخص 100التي توظف أكثر من  األقل من ذوي اإلعاقة في حين يتعين على المؤسساتموظفًا واحًدا على  شغلت

في القطاع  االنتدابات السنويةفي المائة من  2، ينبغي تخصيص نسبة اوأيض. ذوي اإلعاقةمن مراكز العمل ليقل عن اثنين بالمائة 

من ذوي الشركات التي توظف أشخاًصا  تمتع، ت35و  34 الفصلينلألشخاص ذوي اإلعاقة. باإلضافة إلى ذلك، بموجب  موميالع

باعتماد  اإلعفاءات الضريبية والتعويض  مقدار يحدد عض الرسوم األخرى.تعويض بالدولة ب تتكفلفي حين  ضريبي بإعفاءاالعاقة 

". عميقةشخًصا يعاني من إعاقة "متوسطة " أو " وظفللشركات التي ت هم، مع إعفاءات ضريبية أني"مستوى" إعاقة الموظف المع

عن حقوق  الدفاعمنظمة ها تومع ذلك، فإن دراسة استقصائية أجر مراقبة القانون وتنفيذه؛تفقدية الشغل كما يفرض القانون على 

أنها لم  ؤكدشركة تمت مقابلتها( ت 500من أصل ٪ من الشركات في تونس )89تبين أن   ،2013/2014 سنةاألشخاص ذوي اإلعاقة 

التنفيذ قد يحد بشكل على شأن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. و هذا النقص في الرقابة أعوان تفقدية الشغل بمن تتلق قط زيارات 

 ن.كبير من تطبيق القانو

قادرون على "سة طالما أنهم ادرفي سن الهم مومي المجاني لجميع األطفال ممن التعليم العالحق في  ينص القانون التونسي على : التعليم

 مثلرس ابسهولة في المد ميمكن دمجه و الذين إعاقة جسدية يعانوناألطفال الذين أما . مواصلة تعليمهم وفقًا لألنظمة المعمول بها

بصرية يمكن استيعابها  ةإعاق الذين يعانون من أو، ع يمكن تصحيحها بواسطة جهاز سمعيقد يعانون من إعاقة في السم ذيناالطفال ال

من قبل اللجنة المحلية التي تقدم بطاقات  التحاقهم بالمدارس العموميةيمكن الموافقة على فلديهم إعاقة ذهنية معتدلة  الذين بالنظارات أو

خرين اآل استيعاب، بينما يمكن موميةفاألطفال الذين يمكن دمجهم بسهولة هم وحدهم الذين يحق لهم االلتحاق بمدرسة ع، ةومن ثم . اإلعاقة

مؤسسة  276، كانت  2010 سنةفي  . ، تديرها عادة جمعيات أو منظمات ممولة من وزارة الشؤون االجتماعيةفي مؤسسات خاصة

بجمع تقوم  وزارة الشؤون االجتماعية م تعدلأما اليوم، ف . 17الدولةمؤسسة فقط تديرها  12تحت مسؤولية الجمعيات في حين أن تربوية 

بسهولة  التنقل بها أن مراكزها ال يمكن بل انها تشير كذلك الى. مراكزها التعليميةرتادون معلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ي

 .أو لغة اإلشارة برايلعلى لغة غير متدربين  المعلمينباإلضافة الى أن . ألشخاص ذوي اإلعاقةباخاصة  ترتيبات تيسيرية  تتضمنوال
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 المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في تونس الرامية إلى تعزيزالسابقة والجهود  .3

ي اإلعاقة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوعلى دعم " هانديكاب انترناشيونالمنظمة "عملت  ثورة الياسمين،على إثر 

اإلعاقة المسائل ذات الصلة ب منيتضلدعوة إلى بهدف اوذلك  ،المعوقينحقوق االشخاص  الدفاع عن شبكة من الناشطين في مجالوهي 

بدعم من  . واالشخاص ذوي االعاقةحقوق  أن ينص الدستور الجديد علىفي جدول األعمال السياسي، مع التركيز بشكل خاص على 

الهيأة العليا نحو ها جهودكافة ذوي االعاقة االشخاص المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق وجهت  18ة،وي اإلعاقشبكة مغربية تهتم بذ

 . في ذلك الوقت المنشأة حديثًاالمستقلة لالنتخابات 

والذي  سيسيالمجلس الوطني التأبشأن انتخابات  35 في المرسوم عدد 61 فصلالقد ضمنت  يأة العليا المستقلة لالنتخاباتكانت اله

" كل ناخب يجهل القراءة و الكتابة أو ما يلي نص علىي

مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف 

من هذا  60عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 

يختاره المرسوم، يخول له االستعانة على ذلك بناخب 

ال يجوز أن يقوم نفس الناخب و بنفسه من غير المترشحين. 

 19اعدة أكثر من شخص واحد.بمس

تيسير على جعل العملية االنتخابية أكثر شموالً من خالل عمل مذكرة تالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق االشخاص ذوي االعاقة  أعدت

لبث اخالل غة اإلشارة لبترجمة باإلضافة الى ال ، ةالمخصصة لألشخاص ذوي اإلعاق خلواتالتوفير إلى مراكز االقتراع، والوصول 

ناقشة هذه التوصيات التي أدت إلى قيام مع الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات لم قالفري كما اجتمع. االنتخابات لمواضيع تخصالتلفزيوني 

حقهم في التصويت في ظروف  ممارسةمن  لناخبين ذوي االعاقةلتمكين ااتخاذ جميع التدابير الالزمة "من اجل بتعديل القانون  الهيأة

 20".  ئمةالم

 التنقل الى المحطات االنتخابيةتيسير  الوسائل المساعدة على النظر فيأن الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات قد بدأت ب على الرغم من

، فقد أعاق عدد من الحواجز األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بشكل كامل خالل انتخابات  بالتصويتوالقيام 

وشملت هذه المشاكل افتقار الناخبين إلى مواد التوعية المدنية، ومراكز التصويت التي يتعذر . 2011سنة  التأسيسي طنيالمجلس الو

 .ذوي االعاقةاالشخاص االقتراع وعدم وعي واهتمام األحزاب السياسية بحقوق مراكز الوصول إليها والتدريب غير الكافي لمسؤولي 

د الديمقراطي الوطني إلى أن الهيأة المعه مراقبة، خلص تقرير  2014 ففي سنة. اواضح اتقدمشهدت  ،تهاولكن الجولة االنتخابية التي تل

العملية  على المشاركة في ذوي اإلعاقةعزيز قدرة االشخاص لت ةد متضافروبجهالعليا المستقلة لالنتخابات و الهيئات الجهوية قد قامت 

تدابير امكانية اعتماد مات المجتمع المدني حول اختيار مراكز االقتراع التي كانت متاحة واالنتخابية، بما في ذلك المشاورات مع منظ

للناخبين ذوي اإلعاقة ؛حيث تم بناء المنحدرات وتم توفير  دائرة 12مركز اقتراع في  46، تم تعيين فمثال. 21على عين المكان أخرى

ومع ذلك ، ال تزال هناك العديد من التحديات حيث لم يكن الناخبون . بصريةلاعاقة من ذوي اإلبرايل للناخبين  طريقةب أوراق االنتخاب

                                                           
كانت . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المغربعنى بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي شبكة من المنظمات التي تاللجنة االممية المعنية ب  18

حمالت بعد أن تلقت رسمياً تسجيلها من الحكومة المغربية وشاركت معها في  لجنةأول منظمة تمول هذه ال المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

 .المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المغرب تعزيزإلى  رة الداعيةالمناص
 المتعلق النتخابات المجلس الوطني التأسيسي. أنظر الرابط التالي 35مرسوم عدد 19

election-the-on-may-10-dated-35-no.-decree-n/regions/africa/TN/tunisia-http://aceproject.org/ero  

 
 . انيتمع عماد ور مقابلة: الربيع العربي وصعود التونسيين ذوي اإلعاقة 20

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EqualParticipation/contributions/IDA.pdf 
 
. الوطني الديمقراطي المعهد".  تونس في 2014 لعام والرئاسية التشريعية االنتخابات عن النهائي التقرير  21

https://www.ndi.org/sites/default/files/Tunisia٪20Election٪20Report٪202014_EN_SOFT٪20(1).pdf 

 

نا كنا جميع سعداء في االنتخابات التشريعية ألن لقد قمت بالتصويت"

لقد  .هموعودبون بالمنتخ، أخلف . لكن بعد االنتخاباتالثورةبعد بالتصويت 

االنتخابات  في امتناعي عن التصويت في. هذا هو السبب كانت وعودا زائفة

 . "البلدية
 مناقشة مجموعة استطالعية نظمتها أيفسخالل جسدية ،إعاقة  ذاتامرأة  -

http://aceproject.org/ero-n/regions/africa/TN/tunisia-decree-no.-35-dated-10-may-on-the-election
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EqualParticipation/contributions/IDA.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Tunisia٪20Election٪20Report٪202014_EN_SOFT٪20(1).pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Tunisia٪20Election٪20Report٪202014_EN_SOFT٪20(1).pdf


   
 

   
 

 ان في مراكز االقتراع مدّربين على مساعدة الناخبين على استخدامهيالعاملكل برايل متاحة، ولم يكن  االوراق بطريقةعلى دراية بأن 

 . االقتراع تكن متوفرة في جميع محطات ة الى انها لمفاضا

صعوبة الوصول الى مراكز بسبب  نساء والرجال ذوي اإلعاقة قد أعيقتال رامية الى تمكينال السابقة الجهود رة إلى أنوتجدر اإلشا

مماثل  لبقية المواطنين الذين العملية السياسية والمباالتهم ب في المسؤولين المنتخبين التونسيين ذوي اإلعاقاتثقة  وأن انعدام، االقتراع

اإلحساس بالالمباالة السياسية، مما يؤدي  اهذ تنقل والوصول الى الخدماتالالمتعلقة ب حواجزالغالبًا ما تضاعف و .ال يعانون من اعاقة

 . لتونسيين ذوي اإلعاقةفي صفوف ا على االنتخابات إلى إقبال منخفض

 

 والجنس والعمراالعاقة  االشتراك بين .4

، اسيةالسي مشاركتهنتعوق عراقيل النساء ذوات اإلعاقة  واجهت

فال الشباب ذوو اإلعاقة أما . إعاقتهننوع على أساس جنسهن و

 عموم توجه الىالجهود التي مختلف في  كذلك ستهدافهميتم ا

الوصول إلى المقر الرئيسي يصعب حيث . يينالشباب التونس

وزارة شؤون المرأة والطفل الى  ولوزارة الشباب والرياضة  

بطريقة  الوزارتين ملرة، وال يتم نشر معلومات عن عواألس

بشكل  هميتم اشراككما ال . ةالشباب ذوي اإلعاق والالنساء ذوات اإلعاقة  األحيان، ال تتضمن برامجهاوفي معظم  طالع عليها،يمكن ال

 . برامج الوزارات إعداد فيوال استباقي في جهود التوعية 

في  قمن بالتصويت٪ 30حاء البالد مسجالت للتصويت، و جميع أن من٪ من النساء 48ن فإ رة المرأة و الطفل واألسرةحسب وزا

نظمت وزارة شؤون المرأة ورش عمل حول الثقافة االنتخابية وقد . االنتخابات األخيرة، لكن هذه المعلومات ليست مصنفة حسب اإلعاقة

إلى وزارة الشؤون االجتماعية تحيل  ابالمرأة والشب ةوزار باإلضافة الى أن . عاقةاالذوات  ء منجل النساء، لكنها لم تضم أي نسان أم

 . و الشباب ذوي اإلعاقة المتعلقة بالنساء ذوات اإلعاقة مسائلال كافة

التي نظمتها مناقشات الأفادت النساء ذوات اإلعاقة اللواتي شاركن في 

ن بيوتهسياسية في القرارات الأن  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

التحكم بالمعلومات والمواد المتعلقة  حيث تم تتخذ من قبل الرجال

و كان حاجز . بالعملية االنتخابية من قبل أفراد األسرة الذكور

بشكل خاص بالنسبة للنساء الصم، اللواتي شديدا المعلومات هذا 

اضطررن إلى االعتماد على رسائل الراديو والتليفزيون التي ينقلها 

ونقص  نزلهامنخروجهن من  عدم أفراد العائلة بسببليهن إ

وانخفاض مستويات اإللمام بالقراءة لتي تتالءم و اعاقاتهن المعلومات ا

أنه من الصعب االنخراط في  من غير ذوات االعاقة على حد السواءكما أفادت النساء ذوات اإلعاقة و. الصم االشخاصوالكتابة بين 

الرافضة النخراط  الواجبات األسرية واألعراف االجتماعية  الحياة السياسية، وفي المناصب القيادية على وجه الخصوص، بسبب عبء

 . أكبر على قدرة المرأة الريفية على المشاركة السياسية أثيرات لمجتمع الذكوريلإلى أن  أيضاكما أشرن . لنساء في السياسةا

ذوي االعاقة من الذين ليسوا  الشبابحتى " هأنالى أحد الشباب ذوي اإلعاقة الجسدية  وخالل المناقشة مع الرجال ذوي اإلعاقة، أشار

 ". ةمن ذوي اإلعاقفقط الشباب  ، وليسالنتخابيةتوعية الاغير منتفعين ب

ومساعدة المنظمات التي تعنى باألشخاص أسرهن  إلى أن السبب وراء تصويتهن و صديقاتهن  هو دعمالشابات ذوات اإلعاقة وأشارت 

احدى عن االنتخابات هو أن  من خاللهمن إعاقة ذهنية أن السبب الوحيد الذي عرفت شابة تعاني  ذكرت حيث . ذوي االعاقة لهن

 . نع مشاركتها يوم االنتخاباتاسرتها لم تمأن أ كما. العملية خطوة بخطوة لها ذوي اإلعاقة شجعتها ووضحت المعنية باألشخاص منظماتال

سياسية عندما ال أستطيع كيف يمكنني المشاركة في الحياة ال"

 ما أعرفه عن السياسة هو ما . العادية المشاركة في الحياة
في الحياة  تيمساهمدة من ائا الف، فموالدي يخبرني به

 السياسية؟
، خالل نقاشات مجموعة استطالعية امرأة من الصم -

 نظمتها أيفس

 . بلإعاقات نساء ذويو أ رجاال ال تشمل األحزاب السياسية"

 داتمستبع نه. ال يذكر أي حزب بالتحديد النساء ذوات اإلعاقة

 ". بشكل خاص 

 خالل نقاش مجموعة استطالعية نظمته أيفس، رجل كفيف 



   
 

   
 

خالل المشاركون  حيث أشار. باألمن أثناء انتخابات المجالس البلدية كبرأومن المثير لالهتمام أن النساء ذوات اإلعاقة الحظن إحساًسا 

النساء ذوات اإلعاقة معرضات لذلك بشكل خاص في حياتهن اليومية، أن أن النساء يتعرضن في كثير من األحيان للتحرش، و النقاش إلى

ومع . نهلاألمن كان أقل حماية  أحسسن أننتخابات السابقة، و في اال. األماكن العامة مثل المقاهيالتواجد ب بما في ذلك في العمل وعند

 [."المجلس البلدي]للعنف أثناء انتخابات يتعرضن "ولم  سالمتهن ضمان اهم فيقوات األمن س تواجدبأن ، فقد شعرن ذلك

 

 لالنتخاباتاإلطار القانوني  .5

بلدية و الجهوية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، تنتخب المجالس ال"على أن  2014 الصادر سنة دستورالمن  133ينص الفصل 

و قد عدل . على القواعد الخاصة باالنتخابات البلدية 2017 فيفري 14في  المؤرخ 7/2017 ساسيالقانون االينص    ". نزيها، و شفافا 

على االنتخابات  تي تطبقلالقواعد اأساسا والذي تضمن  ،2014ماي  26 في  المؤرخ 16/2014وأكمل القانون األساسي للفترة 

 . كل مرحلة من مراحل العملية االنتخابيةذات الصلة ب يحدد القانون االنتخابي القواعدو. التشريعية والرئاسية وكذلك االستفتاءات

ام تكمل وتشرح ، اعتمدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدة مراسيم وقرارات تنظيمية تحتوي على أحكباإلضافة إلى قانون االنتخابات

جدول الزمني الباإلضافة الى  هاوتوزيع  الهيأة العليا المستقلة لالنتخاباتبتنظيم وأداء هياكل  خاصة وهي تتعلق. أحكام القانون االنتخابي

راءات وإج التغطية االعالميةاالنتخابية والتمويل و توتسجيل الناخبين وترشيح المرشحين واعتماد المراقبين والحمال لالنتخابات

 22. وإعالن النتائجالجدولة التصويت والعد و

 2014-16 ساسيالقانون األ: لتونسيين ذوي اإلعاقةلصويت في التحق ال

 2014لسنة  16عدد  من القانون األساسي 132و  131 الفصلين ، من المهم تسليط الضوء علىوي اإلعاقةفيما يتعلق باألشخاص ذ

أهمية وجود محطة على  131 الفصل شددي حيث. عاقة في المشاركة في الحياة السياسيةحق األشخاص ذوي اإلينصان على ن ياللذ

. ، بحيث يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بحرية بما يكفل سرية تصويتهمبسهولة ليهاتنقل إاقتراع يمكن ال

 : اذا كان ةأن يطلب المساعدذي االعاقة ب على أنه يمكن للناخ 132 الفصل وينص

 لبطاقة اعاقة حامال •

ه من تتوفر فيه صفة الناخب على أن يكون قرينه أو من أصوله أو فروعه و أن يثبت صلة القرابة بالشخص ذوي يساعد •

 االعاقة

في صورة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب االقتراع بطلب من ذي االعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب االقتراع  •

 ب الذي اختاره رئيس مكتب االقتراع ان يساعد اكثر من ناخباخال يمكن للمرافق أو للن. على التصويت لمساعدته

                                                           
التالي:  رابطعلى ال الهيأة العليا المستقلة لالنتخاباتجميع القرارات التنظيمية متوفرة على موقع  22

juridique-2018/cadre-municipales-http://www.isie.tn/elections/elections 

...سية عندما سئلوا عن العوامل التي تعوق مشاركتهم السيا

:إلىالنساء ذوات اإلعاقةأشارت 

الى مراكز االقتراعاألشخاص ذوي اإلعاقةصعوبة تنقل

قادةللالثقة نتيجة للوعود الزائفةهنفقدان

غياب )هاجميع اشكالبعدم الوصول إلى المعلومات 
(المعلومات

:الىاإلعاقةيذوأشار الرجال من

ةعدم تركيز األحزاب السياسية على األشخاص ذوي اإلعاق

احتياجات بنقص الوعي لدى األحزاب السياسية والمواطنين 
األشخاص ذوي اإلعاقة

المعلوماتعلى األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبة حصول

تصور المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة

:من ذوي االعاقة أرجعوا االسباب الى الرجال والنساء 

جهلال

الضمير السياسيانعدام 

"لعبة قذرة"تصور الناس للسياسة بأنها 

ال أمل وال ثقة في السياسة نتيجة للوعود السياسية الكاذبة

http://www.isie.tn/elections/elections-municipales-2018/cadre-juridique


   
 

   
 

من قبل، فإن العديد من األشخاص  أشرناولسوء الحظ، وكما 

بطاقات إعاقة، وبالتالي، ال يمكنهم  ال يمتلكونذوي اإلعاقة 

و  لمنصوص عليها في القانونبالترتيبات التيسيرية االتمتع 

سلط عليه، فقد و. من قبل الهياة العليا المستقلة لالنتخابات

 اباعتباره هذه المسألةالضوء على  الهيأةأعضاء مجلس 

أن اإلطار القانوني يميل إلى ربط مشكال مشيرين الى 

 . األشخاص ذوي اإلعاقة ببطاقة اإلعاقة

 أقارب أحد رافقمأن يكون ال الذي يستوجب شرطالات قلقًا بشأن لالنتخاب المستقلةالعليا الهيئة  مفوضو أبدىباإلضافة إلى ذلك ، 

التصويت هو تناقض مباشر مع  علىلمساعدته  هأحد أقاربالناخب  احضاروتجدر اإلشارة إلى أن اشتراط . االشخاص ذوي االعاقة

ة عـن إرادتهـم كنـاخبين، والـسماح حرية تعبير األشخاص ذوي اإلعاقـالذي يكفل "ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقي 29 الفصل

 العلياالهيئة  أشارتكما  23. "لهـم، عنـد االقتـضاء، تحقيقـا لهـذه الغاية، وبناء علـى طلـبهم، باختيـار شـخص يـساعدهم على التصويت

، كلما اصبح الناخب  ة السياسيةمشاركة الناخب في الحياإمكانية  تعزيزل الالزمة دواتاألمن توفير  تلالنتخابات أنه كلما تمكن المستقلة

 . ليةاستقال اكثر ذو االعاقة

 وصول بتيسير السمعي البصريالعليا المستقلة لإلعالم لالنتخابات والهيئة  المستقلةالعليا الهيئة من القانون االنتخابي  67الفصليلزم 

الهيئة ن و رغم ذلك فإ ى التدابير التي يجب اتخاذهافي حين أن القانون ال ينص عل. إلى المعلومات االنتخابيةاألشخاص ذوي اإلعاقة 

الصوتية والمقاطع  الصور التوضيحية الى  باإلضافةبرايل  بلغة مترجمي لغة اإلشارة ووثائق العليا المستقلة لالنتخابات قد قامت بتوفير

 . ياسيةخالل الحمالت الس

األشخاص المحجور حرمان ينص على  2017 سنةلمنقح نتخابات امن قانون اال 6 باإلضافة إلى ذلك ، يجدر اإلشارة إلى أن الفصل

إذا ينص صراحة عما ؛ ومع ذلك ، فإن القانون ال من المشاركة في االنتخابات الوطنية و المحلية عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر

حين يمكن القول  ففي. للحجرير خاضعين و الذين هم غ شخاص الذين لديهم إعاقات ذهنية أو نفسيةالتصويت مسموحا بالنسبة لأل كان

 .أي ترتيبات تيسيرية متعلقة بالتصويت كذلكلهم  نه ال يوفرفإ، هم في التصويتإن القانون ال يقيد حق

 2017لسنة  7الساسي عدد القانون ا: في الترشح لالنتخابات االشخاص ذوي االعاقة قح

من الممكن أن ينتخب التونسيون  مسألة ما إذا كان 2017 سنة  اوت هرش مراقبون في منظمة استطالع الرأي الذي قامت به طرح

في المئة منهم  51وافق في حين   للقيام بذلك أبدوا استعدادا واضحا من االشخاص قد في المئة 9.6وأظهرت النتائج أن . شخصا ذا اعاقة

 . انتخاب شخص من ذوي االعاقةلمئة بشدة في ا 13.7 عدم موافقتهم في حين رفضعن منهم في المئة  23.4 عربأعلى ذلك، و

                                                           
persons-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-انظر الرابط التالي   23

life.html-public-and-political-in-participation-29-disabilities/article-with 
 
 

دماج و المتعلقة بإ المطالب من رفض"تشعر الحكومة بالحرج 

ال تعتمد بتاتا  لواقعها في الكن و، االشخاص ذوي االعاقةإشراك 

 ".استراتيجية شاملة 
 المجتمع المدني  عن ممثل في مقابلة مع

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-29-participation-in-political-and-public-life.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-29-participation-in-political-and-public-life.html


   
 

   
 

 من 49 الفصل 2017لسنة  7كمرشحين، عدل القانون األساسي عدد  لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة في االنتخابات

يتعين على كل قائمة "بحيث ينص على أن  2014 سنةالقانون االنتخابي ل

ترشحة أو مترشحا ذا اعاقة مفيها  مترشحة، أن تضم من بين العشرة األوائل

في  االشارة الى حصر الترشح من المهم . "جسدية و حامال لبطاقة إعاقة

ألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية ، في حين تعترف بطاقة اإلعاقة أيًضا ا

 . وفكرية حسيةباألفراد الذين يعانون من إعاقات حركية و

ليس له  والذي، "إعاقات جسدية"من غير الواضح ما إذا كان المصطلح 

، يشمل كال من اإلعاقات الحركية يتونسالقانون التعريف واضح في 

ستنتجوا أنه من المرجح أن األفراد الذين تمت مقابلتهم ا. إن أيضا والحسية

استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية كمرشحين خالل  المشرع يريد

ليس جميع األشخاص  هلهيئة إلى أنه بما أنباإلضافة إلى ذلك ، أشار أحد مفوضي ا. هذه االنتخابات

محدود  مقاعداألفراد الذين يمكنهم الترشح للحصول على عدد ذوي اإلعاقة لديهم بطاقة إعاقة، فإن 

 شروطالمرشحين الذين استوفوا ال تشريكللغاية كما أن األحزاب السياسية واجهت صعوبة في 

وفي الوقت . قائماتفي بعض الاإلعاقة  ذوي من يفسر سبب عدم وجود أشخاصوهذا . الضرورية

ى أن المال ليس ، مما يدل علحد من ذوي اإلعاقةأكثر من شخص وا قائمات، تضمنت عشرة نفسه

 . االنتخابيةقائمات هو السبب الوحيد المساعد على إدراج المرشحين ذوي اإلعاقة في ال

األشخاص القائمات بدمج إلزام لالنتخابات أيضا بأن يكون  المستقلة العلياالهيئة وأوصى رئيس 

 . مرتبة في القائمة خطوة إيجابية أخرى ذوي اإلعاقة في أعلى

السلطة المحلية "على أن  2017 سنةمن القانون االنتخابي ل 10 باإلضافة إلى ذلك، ينص الفصل

هم تمكينمحلية لال ي المجالسذوي اإلعاقة فمن ستوفر جميع التدابير الالزمة لألعضاء المنتخبين 

األشخاص ذوي اإلعاقة  رأي لرجوع الىايتم  أنمن الممكن وليس من الواضح ما الذي سيعنيه هذا في الواقع ولكن ". العمل بفعاليةمن 

 . ةمعقول ترتيبات تيسيريةتوفير المنتخبين لضمان 

 

 من  %3و هم يمثلون  بلديالمجلس ال نتخابات( النساء 403رجالً و  1332)وي اإلعاقة شخصا من ذ 1735ترشح وفي المجموع، 

ً  53 675رشحين البالغ عددهم تمجموع الم  7212بمقاعد من أصل  (في المئة 1.99)ذوي اإلعاقة  شخصا من 144فاز  و . مرشحا

ومن بين هؤالء، فازت كل الخمس . رجال 13نساء و  5تضم  اتمرشحا من ذوي اإلعاقة قائم 18وبوجه عام، ترأس . مقعدا المتاحة

 . من بينهم لمنصب رئيس بلديةتم انتخاب شخصين  ورجال بمقاعد عشرة النساء و 

 الناخبين ثقيفالتربية المدنية وت .6

العليا الهيئة مجلس أعضاء  أشارولقد . بذلت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جهودًا خاصة لتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

و من بعض النقاط . شمولية العملية االنتخابية الرامية الى تعزيزعدد من المحاوالت  لىا التقييمالذين التقوا مع فريق  لالنتخابات المستقلة

كما ذكر أعضاء الهيأة . المعلومات ذات الصلةوالحصول على االنتخابية  إلى العملية وصولالبارزة المهمة هي أنها زادت من إمكانية ال

أنهم سيواصلون مقابلة األشخاص ذوي كما أشاروا الى  هماإلعاقة لفهم احتياجاتذوي األشخاص  حقوقهتم بنهم اجتمعوا مع منظمات تبأ

إلى مترجمي  كما أكدوا على قدرتهم المحدودة للوصول مع وزارة الشؤون االجتماعية أكثر التفاعل رغبون فيأنهم يو اإلعاقة بانتظام

 أو ضمن جهويةفي مكاتبهم ال ة سواءعاقاإلذوي من لديهم موظفين  نباإلضافة إلى ذلك، فإ . توظيف المزيد و حاجتهم الىلغة اإلشارة 

 . موظفي االقتراع

، خاصة بعد  لمنصب سياسي "فكرت في الترشح

للمشاركة في  سة. كنت متحم2014 سنةتجربة 

االنتخابات البلدية ولكني لم أتمكن من القيام بذلك 
أو حزبية قادرة على مستقلة  اتقائم أجدألنني لم 

ل االساسي في المشك عاقتي. ويتمثلالتفاعل مع إ
 ". التحصل على المعلومات الالزمة

 مجموعةنقاشات ال من ذوي االعاقة خالل امرأة -

المؤسسة الدولية للنظم  االستطالعية التي نظمتها
 االنتخابية

 تم. تونس تابعة لنداء قائمة رئيسة بلحاج راضية .

 في كونتيش زاوية لبلدية رئيسةك تخابهاان
 اعاقة  السيدة راضية بالحاج ذات. المنستير
 .حركية

 

 



   
 

   
 

إعالنات تلفزيونية تشرح إجراءات التصويت التي استهدفت على وجه التحديد الناخبين  إعدادلالنتخابات ب المستقلةالعليا الهيئة قامت 

ذوي من  معروفين الناخبين يضم ممثلين وأنشأت شريط فيديو لتوعية ةكما قامت بإذاعة إعالنات التوعية بلغة اإلشار. ذوي اإلعاقة

الحظ فريق التقييم أيًضا أن جميع ، لالنتخابات المستقلة العليا عند زيارة المركز اإلعالمي للهيئةو. دون إعاقةاخرين من عاقة واإل

و  الوصولتيسير امكانية وء على جميع مبادرات يقة تسلط الضتم نشر وثقد و . لغة اإلشارةرجمة بتضمنت ت تواالتصاالنشاطات ال

 . في المركز اإلعالمي في اليوم السابق لالنتخاباتالهيئة  التي نظمتها  المشاركة في التصويت

مقطع بنشر الهيئة ، قامت االعاقة البصريةمن أجل مساعدة الناخبين ذوي 

طاقة وأرقامها على ب أسماء القائماتبعلى موقعها على اإلنترنت صوتي 

كما . دائرة 350االقتراع في كل دائرة من الدوائر االنتخابية البلدية البالغ عددها 

يل حتى يتمكن االكفاء و ابر الى لغةتم تلخيص إجراءات التصويت وترجمتها 

التي  وثيقةالتوزيع وتم التخطيط ل . من التعرف على آليات التصويت الكفيفات

ن خالل منظمات األشخاص ذوي م االنتخابية مفصلة اإلجراءات تتضمن

عن  املصقأمام كل مركز اقتراع، الهيئة باإلضافة إلى ذلك عرضت و. اإلعاقة

 . االقتراع صف عمليةيلغة إشارة  لمترجمإجراءات التصويت مع صور 

التي تعنى منظمات الأن العديد من  هذه الدراسةومع ذلك ، اتضح خالل 

 العلياالهيئة هذه التدابير وأن  بأغلبعلى علم لم تكن باألشخاص ذوي االعاقة 

لالنتخابات لم تنشر المعلومات الكافية على نحو فعال قبل االنتخابات  المستقلة

من قبل  المستخدمة باإلضافة إلى ذلك، لم يتم اختبار المواد. بوقت كاف

كما أفاد العديد من األفراد . من امكانية استعمالهااألشخاص ذوي اإلعاقة للتأكد 

التي التقت بها  المراقبين مجموعاتالتي تهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة و منظماتالو

مجموعات نقاشات الجزًءا من  التي كانت المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية أو

 . أن لديهم معلومات قليلة للغاية عن االنتخابات االستطالعية 

أظهرت اللوحات اإلعالنية معلومات عن االنتخابات، ولكن فقط في حيث . مراقبون إلى أن التسويق التوعوي كان ضعيفًا ت شبكةأشار

فخورة بما قامت به لجعل هذه االنتخابات أكثر  لالنتخابات  المستقلة العلياالهيئة وفي حين أن . التي سبقت االنتخابات القليلة األسابيع

وشملت المجاالت المحددة التي أشار إليها المفوضون جعل . و التطور أنه ال يزال هناك مجال كبير للتحسن أشارت الى، فقد سهولة

 . لغة برايل ولغة اإلشارةب، بما في ذلك ة بشكل أكبر لألشخاص ذوي اإلعاقةالقوانين متاح

مع األشخاص  يتواصلون بطريقة فعالة ممن قليلةة من قبل األحزاب السياسية ضعيفة، مع قلة مراقبون إلى أن التوعي ت شبكةكما أشار

 حزب سياسي واحد قام 2012ه في سنة إلى أن ت أيضاوأشار. لهم برامج األحزاب السياسية لشرحاإلعاقة لفهم احتياجاتهم أو  ويذ

       2014في انتخابات  االطالع عليهاأية معلومات يمكن  على االطالق حزابأ ةتقدم أي حين لمفي  عن برنامجه ملًف صوتيً  بتوفير

 . 2018أو 

  

النقاش  ابات المجالس البلدية، ذكر المشاركون في مجموعةبالنسبة النتخ

لمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية أن األحزاب السياسية لم تبذل أي االستطالعية ل

العامة  لنشاطاتحيث لم تستخدم أي من ا اإلعاقة؛جهد للوصول إلى الناخبين ذوي 

ارة أو قدمت معلومات لغة اإلشأو ترجمة بالموجهة لهم أو الحمالت التلفزيونية 

النقاش في مجموعة  إحدى المشاركات تذكر. االطالع عليهيمكن اشكل ب

تشارك في  من ذوي االعاقةامرأة شابة 

 . اقتراعمحاكاة لمحطة عملية 

 

 

علينا أن . اإلين بالنسبة دجديأمر الحياة السياسية 

 ". نستكشفها أكثر 

شخص ذو إعاقة بصرية من مجموعة النقاش 
 الدولية للنظم االنتخابيةلمؤسسة ل



   
 

   
 

ذكر أحد المرشحين من و . بوعودها أم ال ستفي، وبالتالي لم تكن لديها أي فكرة عما إذا كانت حزابأنها لم تفهم برامج األ االستطالعية

، وقدم تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة 24 لمسائل محددة منصتهاصت جزًءا من ذوي اإلعاقة أن قائمته كانت القائمة الوحيدة التي خص

 العلياالهيئة أن تقوم   "عتيد" ديمقراطية اإلنتخابات نزاهة و  التونسية من أجلالجمعية  حيث اقترحت . أيضا قائمته بلغة اإلشارةبرنامج 

عن موائمة طرق فضالً  ةألشخاص ذوي اإلعاقاأكثر  تستهدفوعية بإجراء ت( باإلضافة إلى األحزاب السياسية) لالنتخابات المستقلة

بأن توفر محطات التلفزيون والراديو الوطنية مزيدا من المعلومات  الجمعية كذلكشخاص ذوي اإلعاقة ؛ وأوصت التواصل بما يتالءم واأل

فعلت في االنتخابات الوطنية مثلما النتخابات البلدية افي  شارة اإللغة بالوطنية لم تقدم ترجمة ر، والحظت أن القناة للجمهو ائماتعن الق

المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة حول كيفية المشاركة  اتاحة أن هناك حاجة إلى مزيدإلى   جمعية "عتيد" أشارتبشكل عام ،و. السابقة

 . مراقبين وأمرشحين  وأكناخبين سواء السياسية 

الرجال ذوي اإلعاقة والنساء من )سة الدولية للنظم االنتخابية ، أشار العديد من المشاركين مؤسمجموعات االستطالعية للخالل نقاشات ال

عاقة ومنظمات المجتمع األشخاص ذوي اإلالتي تعنى بمنظمات الإلى الدور الهام الذي تلعبه ( االعاقة ذوي غيرمن والرجال والنساء 

في هامة قوة يمثل قد أصبح المجتمع المدني  "فإن أحد المشاركين  وحسب. نسيينالمشاركة السياسية والمدنية بين التو المدني في تعزيز

كما ذكر الرجال والنساء  . ممثلي األحزاب السياسيةمقارنة ب أكبر ثقةيحضون ب، بينما أشار آخر إلى أن منظمات المجتمع المدني "البالد

انخراطا في منظمات المجتمع المدني التي زودتهم بقدر أكبر من ، أصبح األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر 2011ذوي االعاقة أنه منذ عام 

باالنتخابات البلدية من  متعلقةحد مصادر المعلومات القليلة الحيث تتأتى أالقدرة على الوصول إلى المعلومات والتدريب وبناء القدرات؛ 

ه ذهبعض  قامتاألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث  اعدةتهتم بمسالمنظمات التي  / أنشطة التوعية التي أجرتها منظمات المجتمع المدني 

 . إجراءات التصويت بعمق مع بعض الناخبين ذوي اإلعاقةبمراجعة منظمات ال

 تمويل الحمالت .7

حصلت على ثالثة في المئة من األصوات تالتي ائمات قلل يةنتخابالحمالت اال نفقاتبتعويض الحكومة قامت ، بالنسبة لهذه االنتخابات

مرشًحا ذا إعاقة بين األعضاء  ائماتقال أن تتضمن للتعويضاسي كان الشرط األسو تم اإلدالء بها في الدائرة االنتخابية.  الصحيحة التي

الدولة  عويضهذا الشرط بالمشاركة في االنتخابات و لكنها ال تنتفع من تالتي لم تلتزم ب ائماتقلالعشرة األوائل في قائمة الحزب. ويُسمح ل

 خابية.نفقاتها االنتل

شرط نظام متحمسين بشأن   لمؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةفراد الذين شاركوا في مجموعات النقاش االستطالعية لفي حين كان األ

التقيد إذا لم يتم فالتنفيذ.  اتآلي بخصوص، فإن العديد منهم أصيبوا بخيبة أمل نحو االفضلخطوة  معتبرين ذلك ائماتحصص في القال

التقيد بالحصة المخصصة ، في حين أنه إذا لم يتم فقطعقوبة مالية فإن االحزاب تتعرض الى اإلعاقة، صصة لألشخاص ذوي المخحصة بال

 ،العليا المستقلة لالنتخابات . في اجتماعات مع مجلس مفوضي الهيئةمن االنتخابات تماما قائمةاليتم استبعاد فإنه جنسين، لكل من ال

أكثر جعل القانون لالمخلة بالشرط القائمة استبعاد ب ولكنها أوصت، جيدة نحو االفضلخطوة  لقانون يعتبرهذا اإلى أن  ت الهيأةأشار

 .فعالية

بالقلق من أنه لم يُطلب منهم  ائماتذين تمت دعوتهم لالنضمام إلى القمن ناحية أخرى ، فقد شعر بعض المرشحين من ذوي اإلعاقة ال

للحصول على  )الكوتا( الحصص التقيد بشرطمن أجل اال  ذلك

 باألشخاصالتي تعنى  . كما الحظ ممثلو المنظماتموميالتمويل الع

تم إدراجهم في قد األشخاص ذوي اإلعاقة  عددا منذوي االعاقة أن 

 تهم.حزبية دون موافق اتقائم

                                                           
وتم التوقيع عليه من قبل سبعة  جمالبلدية في  ائماتتقديم الميثاق إلى ثمانية رؤساء قأكثر شموال؛ تم  جمالمنطقة جعل ب وعد اميثاقك ذلشمل  24

 .بلدية أخرى 25 ولقد حذت حذوهاغة اإلشارة. بلرائدة في وضع إطارها القانوني للزواج  جمالمنهم. كما أن بلدية 

إلى إجراء حملة   لالنتخابات  العليا المستقلةالهيئة تحتاج 

من مستبعدون األشخاص ذوي اإلعاقة . ألن يةعوتو

يجب أن يتغير الثورة.  علىسبع سنوات  . لقد مرتالتصويت

 .هذا الوضع
 من نقاشات المجموعة االستطالعية أليفس رجل ذو إعاقة -



   
 

   
 

مين المزيد يتم تضوسسي واإلعاقة. وفي لقاء مع مسؤول منتخب حديثًا من ذوي اإلعاقة، ظهرت بواعث قلق أخرى متعلقة بالتمويل السيا

 مسؤولين المنتخبين.بإمكانية وصول و مشاركة الالخاص  10 من التفاصيل في القسم

 محطات االقتراعالتنقل والوصول الى سهولة  .8

ن من المقرر الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة يوم االنتخابات. وكاهامة  و اجراءات تدابير لالنتخابات المستقلة العلياالهيئة اتخذت 

الناخبين الذين يعانون من إعاقات مختلفة وتلبية احتياجاتهم استقبال تزويد موظفي محطة االقتراع بمبادئ توجيهية بشأن كيفية 

االعاقة ذوي و من االكفاء و المكفوفاتفي كل مركز تصويت للناخبين   ملفات االقتراع بطريقة برايل تم العمل على توفيرفومساعدتهم. 

طريقة برايل سمحت للناخبين بمكتوبة الملف مصحوبًا بمالحظة ولكن ليس أسمائها. و كان  ائماتقالأرقام تضمن الملف . ية الخفيفةالبصر

 بمطابقة اسم وعدد كل قائمة في الدوائر االنتخابية.

 المستقلةالعليا الهيئة أن  تخابيةالمؤسسة الدولية للنظم االن معها شخاص ذوي اإلعاقة التي اجتمعتللدفاع عن حقوق األذكرت منظمة 

 لفبرايل والحظت أن مالمكتوبة بطريقة  موادالأثناء قيامها بشراء  ذوي االعاقة البصرية منلم تتشاور مع األشخاص  لالنتخابات

. كما الحظ مراقبو الجمعية التونسية من أجل قراءته صعبتو ذو جودة عالية االقتراع ليس

في جميع المراكز متاحة برايل لم تكن  لفاتأن م "عتيد" اباتنزاهة و ديموقراطية االنتخ

 .2014 عن سنة اتقدممثل هذا  . حيثأغلبهافي  كنها كانت موجودةول

قبل  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية الذين التقت معهم ”مراقبون“شبكة  أشار موظفو

ً ما يتم توجيهه االنتخابات إلى أن األشخاص ذوي االعاقة م الى محطات اقتراع في غالبا

الذين يستخدمون ات العسكرية واألمنية القو المتقاعدين منعلى  كذلكطوابق عليا. و هذا يؤثر 

 الحركة. كما أشاروا  الى أنه في سنة الكراسي المتحركة وغيرها من األجهزة المساعدة على

، وقتمنذ ذلك الوالخرائط؛ ومع ذلك،  استنادا الىاليها لوصول االتنقل ومن مراكز االقتراع سهلة  فقط في المائة 46، تم اعتبار 2014

في المائة من مراكز االقتراع خالل انتخابات  20 راقبت، التي ”عتيد“منظمة  حسبوأي تحسينات على هذه المرافق. يتم ادخال لم يكن 

عدم وجود  وشملت بعض المشاكل التي تم رصدهاالقتراع. الوصول إلى أكثر من نصف مراكز ا التنقل و إنه ال يمكنفالمجالس البلدية، 

 غرفة تهيئةلعرض األبواب. و لم يكن موظفو االقتراع مدربين تدريباً مناسباً ضيق صناديق االقتراع والملحوظ لرتفاع االو منحدرات

لخاصة باألشخاص ذوي ا التي وضعت أمام المنحدرات الطاوالتالى  باإلضافة. الوصول اليها و التنقل فيها لبشكل يسه االقتراع

ي ذو التي تخص االشخاصالترتيبات التيسيرية  تعزيزعديمة الفائدة. كما أوصت المنظمة بالعمل على  راتدالمنح ا يجعل، مماالعاقة

 .تحديثهاالحاجة إلى أكدت على كز االقتراع وااإلعاقة في مر

 مراقبة االنتخابات .9

. كانت الجمعية التونسية من 2014 سنةوكذلك في انتخابات  2018 سنةات المحلية عمل األشخاص ذوو اإلعاقة كمراقبين في االنتخاب

منظمة  ، وهي"عتيد" أجل نزاهة و ديموقراطية االنتخابات

، حريصة بشكل خاص على إدماج محلية لمراقبة االنتخابات

بما في ذلك  2011 األشخاص ذوي اإلعاقة في عملها منذ سنة

أنه تم تكليف اثنين من المراقبين إلى  توأشار .المراقبينفريق 

خرى بطريقة االستمارات و وثائق أبتصميم ء ِكفَّامن األ

وكان  متدرب بلغة اإلشارة تم توظيف  مترجم، وبرايل

، قدمت الجمعية توصيات بشأن ية االنتخابات. باإلضافة إلى ذلكتقارير الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديموقراط ترجمةمسؤوال عن 

 الحصة نظام دمجها في القانون، بما في ذلكالعمل بها وقد تم و المشاركة في االنتخابات والتي تظن أن بعضها  إمكانية الوصوليز تعز

 .)الكوتا(

، برايل باعتماد  قتراعاال سألنا عنا "عندم“

ولم تكن  االقتراع ة بمركزعاملحملقت فينا ال

،من المفترض أن يكون تعرف ما كنا نتحدث عنه

 "اعلى هذموظفو مراكز االقتراع قد تدربوا 

مجموعة النقاشات ،من ذوي االعاقة امرأة  -

 االستطالعية

األخيرة.  ولن تكون االنتخابات "هذه المرة األولى التي أراقب فيه

اإلعاقة في  وواألشخاص ذ أن يشاركلقد شاركت ألني أردت 

 بأكملها ". ة االنتخابيةالعملي
مقابلة مع مقدمي  خالل ،كفيفعلى المدى الطويل  مراقب

 .المعلومات الرئيسيين



   
 

   
 

 فيتنقل و المشاركة في االنتخابات حول إمكانية ال محددةأسئلة  بطرح قامت الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديموقراطية االنتخابات

 يانات المراقبة، بما في ذلك:استب

 رافق أكثر من شخص واحد؟مرافق؟ هل يساعد المهل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة  - مرافقال •

 بطاقات اإلعاقة الخاصة بهم؟االستظهار بهل تم  •

 اإلعاقة؟ ياألشخاص ذوهناك من قام بالتأثير على هل  •

 ؟ أن محطات االقتراع سهلة الوصول اليهاهل  •

 ؟من قبل االشخاص ذوي االعاقة استخدامهابرايل أو تعليمات أو ملصقات أو مواد أخرى يمكن  بطريقة طاقاتهل تم استخدام ب •

 االعاقة األولوية؟ ياألشخاص ذو تم اعطاءهل  •

يفها كن أن يضيم ن أسئلة أكثر دقةأمثلة ع المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةالتي أعدتها مجموعة أدوات مراقبة االنتخابات و تضمنت 

 25اإلعاقة.االشخاص ذوي  و مشاركة وصولامكانية التحقق الخاصة بهم من أجل تعزيز مراقبة  قائماتإلى مراقبو االنتخابات 

اقة، بما مراقبا من ذوي اإلع 32 بتعيين  الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديموقراطية االنتخابات، في والية منوبة، قامت 2014سنة 

، من ذوي االعاقة مراقبين 10كن لديهم سوى يلم ف ،2018 ن لغة اإلشارة. أما سنةستخدمويقة البصرية وغيرهم ممن ذوي اإلعا في ذلك 

كانت أقل مما كانت عليه في ، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، اباتجوانب االنتخ في مختلف أن مشاركة جميع األشخاصمع العلم 

نه على الرغم من الى ا  مؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةجموعات النقاش االستطالعية للمشاركة في مشابة وقد أشارت . 2014 سنة

نقًصا عاًما في الحماس “، فقد قررت عدم مراقبة االنتخابات البلدية ألنها رأت 2014 ة لالنتخابات في سنةكمراقب جيدةامتالكها خبرة 

. وسيكون من المخيب لآلمال أن نرى االتجاه نحو إدماج  ”نتخاباتمشاركة في االعن المن جانب الشباب ذوي اإلعاقة  عزوفاو

 في المستقبل.في االنتخابات االنتخابية يتراجع إلى انخفاض المشاركة  راقبةاألشخاص ذوي اإلعاقة في الم

 

 لمسؤولين المنتخبينومشاركة ا وصولة إمكاني .10

 ي اإلعاقة على مقاعد فيفي المائة( من األشخاص ذو 1.99) 144 از، حنا سابقاوكما ذكر

مقعداً متاحاً. و سيستمر هؤالء المستشارون المنتخبون  7 222المجالس البلدية من أصل 

( في مواجهة التحديات األساسية المصاحب ي )انظر النص في المربعحريصحديثاً ، مثل هيثم 

ن أ. كما لمهامهمأثناء توليهم  - العمل بهاإلى المباني التي يحتاجون  تنقلالامكانية مثل  -

ل، وغالبا ما يؤدي إلى كن العمامير واضح فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية في أالقانون غ

 معقولة" في تونس.الترتيبات التيسيرية الول مفهوم "ح سوء فهم

                                                           
 .2018أكتوبر  .المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةالخاصة بمجموعة أدوات المراقبة الخاصة باالنتخابات  .غ ، ريبيكاأتكينسون ، فرجينيا وأابير 25

 63 - 58الصفحة 
/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdfhttps://www.ifes.org/sites 

https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf


   
 

   
 

 ً والترتيبات الالزمة ت التعديالالترتيبات التيسيرية المعقولة"، ""تعنيمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،  2 فصلللوفقا

ً غير متناسب أو غير ضروري،  تمتع  كفالة، ل محددةفي حالة  والتي تكون في حاجة اليهاالضرورية والمناسبة التي ال تفرض عبئا

المساواة مع  أساساألشخاص ذوي اإلعاقة على 

بجميع حقوق االنسان والحريات االساسية  اآلخرين

نتخابات على أن ". وفي حين ينص قانون االوممارستها

"السلطة المحلية ستوفر جميع التدابير الضرورية 

المحلية  جماعاتلألعضاء المنتخبين ذوي اإلعاقة في ال

تنصيص على ال يوجد  فإنهالعمل بفعالية" ، تمكينهم من ل

 بأدوارهم ومسؤولياتهم. للقيامدعمهم عمليا  كيفية

 على سبيل المثال، ال يمكن الوصول إلى مبنى المجلس

العمل في المقهى الى  هيثم سيضطرل واالبلدي في جم

مدخل منحدر بلبناء تمويل  تخصيص فرغمالمجاور. 

رفض رئيس المجلس فقد ، 2016 سنة البلدي المجلس

 ايستخدم كرسيبتعلة أن سياسيا واحدا بناء المنحدر 

 الحزب. مناصر لهذاال يريد أن يبدو وكأنه هو و امتحرك

شخاص ذوي االعاقة الحركية ا الستعمال االمنحدرإن 

 حيزمن قبيل الت يعد مبنى حكومي الل الدخول الى جمن أ

عضاء وتنقل األ إمكانية وصول سهليال . فهو سياسيال

 لس البلدي الذين يعانون من إعاقةالمنتخبين في المج

لمواطنين ذوي اإلعاقة والمسنين. و بل أيضا ا ، فحسب

كن أن يُنظر إليه هذا االعتقاد الخاطئ بالمحسوبية يم

سباب المخصص للترتيبات التيسيرية أل التمويل العمومي االمتناع عن صرف، حيث يتم لموارد اإلداريةاستخدام الإساءة  أيًضا على أنه

 سياسية.

يمكن أن يكون ميثاق خدمة المجتمع المحلي لألشخاص ذوي 

  هبلدية جمال مثاال يحتذى باإلعاقة ل

مدينتنا"  جمال، من قائمة " صريحيقام مرشح المجلس البلدي هيثم 

خدمة المجتمع المحلي لألشخاص ذوي اإلعاقة. عن ميثاق  إعداد، ب

من الحقوق لألشخاص ذوي اساسية يضمن الميثاق مجموعة 

، ويعد بإضفاء مزيد من الشمولية على ة في بلدية جمالاإلعاق

ميثاق أيضا باألنشطة المدرة للدخل. البلدية. وترتبط جميع أنشطة ال

حتى يتمكنوا من  مهًما لهيثم والمؤلفين اآلخرين كان هذاحيث 

بدالً مداخيل  أمينأن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكنهم ت للنقاد ثباتاإل

 موال.اال صرف من

، ةعاقاإلذوي من ويتضمن الميثاق تشكيل لجنة مكونة من أشخاص 

مسائل تتعلق غال عامة لمتابعة ومستشارين محليين ، وموظفي أش

يركز وال  تيسير التنقل الى المباني.لك لوصول، بما في ذا إمكانيةب

تنقل األشخاص ذوي االعاقة الحركية الميثاق فقط على إمكانية 

لبصرية والسمعية ا ةاإلعاقو ألشخاص ذوا، ولكن أيًضا فقط

 كل من العلى مالية فرض غرامات  ويقترح الميثاقوالفكرية. 

شروط المنصوص عليها في اإلطار القانوني، مثل شركات الب يلتزم

 المنصوص عليها في القانون. التهيئةمعايير  تبعالبناء التي ال ت

ة في بلدية يثمان قائمات من أصلرؤساء في إقناع سبع  "هيثم" نجح

هيثم  حازسبعة بمقاعدهم. وهؤالء ال و قد فازتوقيع الميثاق. جمال ب

مقاعد من أصل ثالثين في  10 بقائمته  وفازت مقعدعلى أيضا 

 ل.امج

 



   
 

   
 

 التوصيات .11

 

 البرلمان

 تخابية المقبلة.الدورات االن وفيفي االنتخابات البرلمانية  ينبغي النظر في حصة )كوتا(  االشخاص ذوي اإلعاقة •

أن يكون من ناحية أخرى ،يجب كشرط لتعريف الشخص المؤهَّل كناخب ذو إعاقة.   إلغاء اعتماد بطاقة اإلعاقة •

 )الكوتا(. الحصصوذلك من أجل التقيد ب بالنسبة للمرشحين حمل بطاقة اإلعاقة شرطا 

لتي تسمح ق االشخاص ذوي االعاقة، اوتفاقية حقن ام 29 الفصلمع دة لمساعالتصويت باستخدام اسياسة موائمة  •

 .ط من اقربائهفقس ليره  ويختاص شخن أي مدة لمساعاعلی ول بالحصب ذي االعاقة للناخ

 على التصويت، الحجريجب على البرلمان مراجعة القوانين التي تقيد قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة ممن هم تحت  •

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  29و 12 فصلينالاالمتثال لاللتزامات المنصوص عليها في  بغرضوذلك 

 اإلعاقة.

النص على الشروط  لىإ باإلضافةيهتم بتشريك األشخاص ذوي االعاقة ير زون بتعيين قانوار صدإلنظر في ا •

 بتنفيذ هذه المهمة.المتعلقة 

 

 االطار االنتخابي

هذا  تلتزم بالتي ال ائماتالقبعاد إستشخاص ذوي اإلعاقة أكثر فعالية من خالل األالنظر في جعل شرط حصص  •

 الشرط.

 التي اضافي للقائماتل صص المقررة من خالل تقديم تمويحوافز إيجابية إضافية لالمتثال للح تقديم النظر في •

تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة أو توفير تمويل إضافي إذا كان مرشح ذو اعاقة ضمن المرشحين الثالثة األوائل 

 في القائمة.

للمرشحين ذوي اإلعاقة. وهذا  التيسيرية ينص القانون االنتخابي صراحة على توفير نفقات الترتيبات ينبغي أن •

، مثل مترجم لغة دها المرشحون من غير ذوي اإلعاقةيتكبأن  التي لن يضطرالترتيبات التيسيرية  يشمل فقط 

قابلة  ن تعتبر مصاريف انتخابيةيجب أسيرية يالترتيبات التاإلشارة ألنشطة الحمالت للمرشحين الصم. هذه 

 لالسترجاع، ويجب أال تحسب ضمن سقف اإلنفاق على االنتخابات.

 بهام المتعلقة حكايتم اعتبار األلمعقولة بحيث ال حول  الترتيبات التيسيرية الحكوميين الين ويب للمسؤرتداء جرإ •

 .ن ذوو اعاقةمنتخبون لوومسؤن أو لتي لديها مرشحوحزاب اسياسية لألعلى أنها مصالح 

 التمويل السياسي

 

ها لتي يجب توفيراية ورلضرالتيسيرية ا رتيباتلتاً فيما يتعلق باتحديدن اكثر يكو حتىلقانوني ر اإلطااتوضيح  •

 .على أكمل وجهلياتهم ومسؤالقيام بمهامهم ومن ذوي االعاقة من لبلدية المجالس المنتخبين في ء اعضاليتمكن اال

لى المباني التي تقوم فيها المجالس البلدية بأعمالها، سواء بالنسبة إلى أعضاء المجالس إ لتنقلضمان إمكانية ا •

 الناخبين ذوي اإلعاقة الذين يرغبون في التواصل مع أعضاء المجالس المنتخبة حديثًا. وأالمنتخبين ذوي اإلعاقة 

ً ل • للمستشارين المنتخبين التيسيرية   الترتيبات تغطيةينبغي أن تتضمن ميزانيات المجالس البلدية تمويال خاصا

البنود األساسية لترجمة الوثائق إلى لغة  مثل، على أكمل وجه ذوي اإلعاقة حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم

 برايل أو توفير مترجمين للغة اإلشارة.

إمكانية وصول 

لمسؤولين ا

 المنتخبين

 

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات



   
 

   
 

 

ذوي  باألشخاصسي على العالقة بين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والمنظمات التي تعنى إضفاء طابع مؤس •

االعاقة من خالل عقد اجتماعات دورية بشأن مواد التربية المدنية وتوعية الناخبين. و يمكن أن يكون ذلك على 

ستقلة لالنتخابات و المنظمات التي بين موظفي الهيئة العليا الم ةثنائي تإجراء اتصاالبشكل مجموعة عمل تبدأ 

للتشاور حول الطرق  وسيلةبناء العالقات وتبادل المعلومات وتوفير  وذلك بهدف ذوي االعاقة  باألشخاصتعنى 

ستساعد في تتسم بالشفافية الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات. هذه المجموعة التي  لألشخاصالمناسبة 

 اهة العملية االنتخابية.بناء الثقة فيما يخص نز

 االنتخاباتتضمين صور األشخاص ذوي اإلعاقة في توعية الناخبين التي تستهدف عامة الجمهور وتطوير ثقافة  •

 الموجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة، في أشكال يسهل الوصول إليها و االستفادة منها.

وي اإلعاقات الذهنية وغير الملمين بالقراءة زيادة إنتاج مواد توعية الناخبين بأسلوب سهل القراءة للناخبين ذ •

 والكتابة.

وضع جدول زمني مناسب لنشر المعلومات االنتخابية لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى يتم الوصول إلى الناخبين  •

بشكل كاف ويمكنهم اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن خياراتهم في التصويت. حيث يجب أن يبدأ تثقيف 

سيرية  لألشخاص ذوي اإلعاقة يبما في ذلك تسجيل الناخبين، و توفير الترتيبات الت -مبكر  الناخبين في وقت

كما يجب أن يتوافق ذلك  مع المراحل المختلفة للدورة   -وغيرها من المسائل الهامة للمشاركة في االنتخابات 

والتي هيئة العليا المستقلة لالنتخابات التحقق التي أعدتها ال قائمةاالنتخابية ليكون لها التأثير االكبر. و كانت 

مصدرا ممتاًزا يجب تكراره في المستقبل على أن يتم نشره  تشريك االشخاص ذوي االعاقةتلخص جهودها في 

 في وقت سابق أكثر للعملية االنتخابية.

ن خالل الملفات ، مأكثر سهولة استخدامهاامكانية قع االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لجعل  االتحقق من مو •

 وص مكتوبةالصوتية والفيديوهات مع النصوص التوضيحية و / أو مترجم لغة اإلشارة ، باإلضافة إلى نص

 .و الفهم بأسلوب سهل القراءة

تعزيز التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة المرأة ووزارة الشباب ووزارة التعليم للوصول بشكل  •

 النساء والشباب. خاصة، ووي اإلعاقةفعالية إلى األشخاص ذ أكثر

طات المركز اإلعالمي عندما يتم إشراك مترجمي لغة اإلشارة في مقاطع فيديو حول توعية الناخبين أو في نشا •

بحيث يتمكن الصم التونسيون من رؤية المترجم بشكل  على الشاشة القيام بزيادة حجم المربعيجب المباشرة، 

 شاور مع المنظمات التي تهتم باالشخاص ذوي االعاقة عند اختيار المترجمين.باالضافة الى الت. افعال أيض

 زيادة تمثيل الرجال والنساء ذوي اإلعاقة في مواد توعية الناخبين. •

انتخابات حيث يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يتدربوا باستخدام أجهزة مساعدة، مثل دليل االقتراع  محاكاةعقد  •

 بل االنتخابات بوقت كاف.عن طريق اللمس، و ذلك ق

وتنظم  وماتها ، يطلب من األحزاب السياسية أن تنتج معلللهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في اللوائح التنظيمية  •

، و ترتيبات تيسيرية  اإلشارةلغة بن ومترجم، )أماكن يسهل الوصول إليها يمكن االستفادة منها في أشكالنشاطاتها 

 معقولة أخرى (.

ية المدنية و الترب

 تثقيف الناخبين

 أنضمان االنتخابات من أجل  التي تسبق فترةالالتنسيق حسب االقتضاء مع وزارة الشؤون االجتماعية خالل  •

 قبل عملية تسجيل الناخبين. ي االعاقة وذلالشخاص  تصدر بطاقات اإلعاقة

الترتيبات التيسيرية المعقولة لما يعبر عنه بضح الوايف والتعرالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قوانين توضيح   •

 ن.إلنساق اتفاقية حقوامع وموائمتها لتونسية ت االنتخاباق افي سيا

 

العمليات 

 االنتخابية



   
 

   
 

 ميزانية للترتيبات التيسيرية المعقولة وإنتاج مواد توعية يمكن للناخبين الوصول إليها و االستفادة منها.رصد  •

 بات.تعيين نقطة اتصال لذوي االعاقة  داخل لجنة االنتخا •

حول كيفية إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في العملية  الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتتدريب  لموظفي التوفير  •

 االنتخابية.

ينبغي تدريب موظفي االقتراع على المساعدة  على تيسيرالتصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يرغبون في  •

 حتى لو لم تكن لديهم بطاقة إعاقة. التصويت،

 المعمول بها. في الهيأة، وفقا للحصة الحكومية استقطاب األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل استباقي للعمل •

لوصول كمعيار الختيار محطة االقتراع. و التعاون مع وزارة التعليم لوضع خطة لتنقل و اتضمين إمكانية ا •

 إلجراء تعديالت على المدارس المستخدمة كمراكز اقتراع. مدطويلة األ

 .لناخبينامن عملية تسجيل ن كجزء لناخبوحتاجها التي يالترتيبات التسيرية اعن ت لمعلومااجمع  •

 ، مثل لغة اإلشارة ع عليهااليمكن لذوي االعاقة االطاالعالن عن نتائج االنتخابات بطرق  •

 تصميموذو جودة وبطريقة برايل لى ورق ع طباعةالإعادة تصميم دليل االقتراع عن طريق اللمس، بما في ذلك  •

 االقتراع والدليل بطريقة يتمكن من خاللها الناخبون من إدخال بطاقة االقتراع دون مساعدة.بطاقة 

 توفير نظارات مكبرة في كل مركز/محطة اقتراع. •

يجب أن يكون لدى مراكز االقتراع إضاءة أفضل أو أن تكون المصابيح الكاشفة متاحة لمساعدة الناخبين على  •

 .ع بوضوحرؤية بطاقة االقترا

القدرة حول  آرائهماألشخاص ذوي اإلعاقة  في أنشطة حول  الدروس المستفادة والتماس ردود فعلهم و  تشريك •

 المشاركة في العملية السياسية. على

 

 االجتماعية الشؤون وزارة

كن لوزارة الشؤون االجتماعية وضع منهجية أكثر  نجاعة لجمع المعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة بحيث يم •

 .هذه الفئة كمواطنين وناخبين ومرشحينلتي تستهدف تقديم المزيد من الخدمات ااالطراف المهتمة و

 لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل جعل العملية أقل تعقيدا. اعاقةمراجعة إجراءات تقديم بطاقات  •

 اسب ووفقا للمواعيد القانونية.العمل على مطالب الحصول على بطاقة اإلعاقة في الوقت المن •

 إنشاء دليل تفصيلي حول إجراءات كيفية الحصول على بطاقة اإلعاقة  وتحديثه حسب االقتضاء. •

تنظيم حملة توعية عامة حول كيفية الحصول على بطاقة اإلعاقة قبل فترة تسجيل الناخبين لضمان حصول  •

 نة تسجيل الناخبيالناخبين ذوي اإلعاقة على الوثائق الضرورية قبل عملي

بالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات  ،تستهدف عامة الجمهور القيام بحملة توعية وطنية •

 .الصلة، ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني بشأن الحقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 السياسية االحزاب

 االشخاص عامة تستهدف التي الرسائل في ودمجهم اإلعاقة ذوي األشخاص ستهدفت التي الناخب ثقافة تطوير •

 .بيةالحز البرامج في تهمهم مسائل تضمين أجل من اإلعاقة ذوي األشخاص مع التشاور •

 في والمناقشات واإلعالنات والخطابات تالحمال نشاطات وعقد إليها الوصول يسهل أشكال في منصات نشر •

 .اإلشارة لغة مترجمي ذلك في بما إليها، لالوصو و تنقلال يمكن أماكن

 .للحزب القيادية المناصب وفي الحزبية القائمات في للعمل استباقي بشكل اإلعاقة ذوي األشخاص استقطاب •

 

 اإلعاقة ذوي االشخاص منظمات



   
 

   
 

 اعتماد الميثاق التونسي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كأداة للمناصرة السياسية. •

وعرض تقديم الدعم لتطوير األدوات  الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتاقي مع البرلمان و التواصل بشكل استب •

 المساعدة وتوعية الناخبين.

االستفادة من االجتماعات المجدولة بانتظام والمتعلقة بمواضيع أخرى لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على  •

 التسجيل للتصويت والمشاركة في العملية السياسية.

لشغل مناصب شح ربالتن لمهتمياجيه وتم يمکنهن يذلاإلعاقة ن من ذوي المنتخبين اليؤولمسن اشبکة مء نشاإ •

 اخرى.

 تعزيز التأييد على المستوى المحلي لالستفادة من الالمركزية. •

وإشراكهم في إلعاقة ص ذوي األشخاامكانية وصول اعلی ل بالکامتركز بطريقة القيام بمراقبة لالنتخابات  •

 االنتخابية. و مشاركة النتائج والتوصيات مع ذوي الصلة من الحكومة.العملية 

لمجتمع ت امع منظماالشراكة في أن تنظر في تونس   لمنظمات التي تعنى باالشخاص ذوي االعاقة ليمكن  •

 ت.النتخابان التي تعمل في مكاالمدني ا

الظل المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق في جميع تقارير  29و  12 فصلينود الفعل المتعلقة بتنفيذ التضمين رد •

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

تطوير مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة المهتمين بالترشح للمناصب السياسية ، بما في ذلك التدريب على  •

تنظيم لقاءات لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة واألحزاب السياسية من التواصل وتحديد ما إذا والقيادة السياسية. 

 كانوا يرغبون في التعاون من خالل قائمة حزبية.

 شخاص ذوي االعاقة.المنظمات التي تهتم باألالتنسيق والتعاون بين  تعزيز •

 

 

 المدني المجتمع منظمات

االنتخابات بادراج أسئلة إضافية حول إمكانية وصول الناخبين ذوي اإلعاقة إلى  مراقبوقوم ييجب أن  •

، وتوظيف المزيد من المراقبين ذوي اإلعاقات، وخاصة النساء قق الخاصة بهمبات في قائمات التحاالنتخا

 ذوات اإلعاقة.

ينبغي أن تهتم منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة بالنساء ذوات اإلعاقة وأن تدرج همومهن في حمالت  •

 الدعوة السياسية ، وال سيما النساء الريفيات ذوات اإلعاقة.

لمجتمع المدني المعنية بالشباب أن تعمل مع الشباب ذوي اإلعاقة وأن تدرج همومهم في ينبغي على منظمات ا •

 ، وال سيما الشباب من ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية.السياسيةمناصرة حمالت ال

 

 االعالم مراكز و البصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيأة

  ضمان وصول  المعلومات السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.اعداد إرشادات مناسبة لوسائط اإلعالم ل •

 الرياضة و الشباب شؤون وزارة و الطفولة و األسرة و المرأة وزارة

  لتوعية الناخبين. كثرإدماج النساء ذوات اإلعاقة والشباب ذوي اإلعاقة في برامج أ •

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 الملحق

 السيرة الذاتية للفريق

 الشاملة ي األنظمةخبيرة ففرجينيا اتكينسون ، 

المجموعات  و تشجيع أكثر من عقد من الخبرة الدولية في مجال المناصرة وبناء القدرات التي تركز على تمكينبفرجينا اتكينسون  تتميز

االشخاص  ملف حقوقفيما يتعلق ب المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، حيث تتولى مسؤولية القيادة اإلستراتيجية  وهي مستشارة . المهمشة

والتدريب لمنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الحكوميين  تقنيةاإلعاقة في المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية والمساعدة الوي ذ

 وهي تقود نهج المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية لتصميم البرامج، بما في ذلك المبادرات الرامية. حول الديمقراطية الشاملة والحوكمة

 . لنساء والشباب ذوي الهويات االجتماعية المتعددةاإلى تعزيز حقوق 

كما قادت  السياسية والعمليات االنتخابات في اإلعاقة ذوي األشخاص كيف يتم اشراك": المتساوي الوصول" دليلأتكينسون هي مؤلفة 

وقد نشرت كتاباتها في . خاص ذوي اإلعاقة، وهو مصدر عالمي للحقوق السياسية لألش ElectionAccess.org عملية تطوير موقع 

حيث تشارك . ، و مجلة االنتخابات االفريقية و مجلة االنتخابات االوروبيةمجلة الشمال لحقوق االنسان المجالت األكاديمية، بما في ذلك

مة لالنتخابات من أجل الوصول مستشارة للشبكة العا فهيأتكينسون بفاعلية في العديد من مجموعات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية 

إلى ذوي اإلعاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا كما تعمل كعضو في المجلس االستشاري للجامعة األمريكية حول ذوي االعاقة 

 . فريق خبراء األمن والتعاون في أوروبا المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةكونها عضوا في  والسياسات العامة، باالضافة الى

من ، عملت في منظمة "سيرفايفر كوربس"، وهي منظمة تدافع عن حقوق الناجين  المؤسسة الدولية للنظم االنتخابيةل انضمامها إلى قب

 . ن أتكينسون حاصلة على درجة الماجستير في العالقات الدولية من جامعة ريدينج ، إنجلتراأل باإلضافةالنزاعات والحروب 

 قليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأمبر زبيري ، نائبة المدير اإل

  20رب الديها ما يقولمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  للمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية زبيري حالياً كمديرة إقليميةتعمل أمبار 

في منطقة  الحكوميةطية و المشاريع كما عملت في العديد من المشاريع الديمقرا. عاًما من الخبرة في المنظمات الدولية غير الربحية

 . الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس واليمن

ببناء قدرة  متقو؛ كما ، مثل اللجان االنتخابية والقضاءذه المشاريع على تقديم المساعدة االنتخابية ألصحاب المصلحة المحليينو تركز ه

  كما ان الزبيري. إلى تحسين وضع المرأة والحد من العنف االنتخابي وتدعوالمجتمع المدني على تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ميسرة معتمدة في منهجية بناء الموارد من أجل الديمقراطية والحكم واالنتخابات ، وهو برنامج تطوير مهني شامل يركز على العمليات 

 . نتخابية واإلدارة االنتخابية الفعالةاال

. قبل انضمامها إلى فريق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عملت الزبيري في مؤسسة األمم المتحدة ومركز التنمية واألنشطة السكانية

 . لية المتقدمة في واشنطنوهي متحصلة على درجة الماجستير في العالقات الدولية واالقتصاد الدولي من كلية جون هوبكنز للدراسات الدو

 ذوي االعاقة االشخاص عن حقوق مدافععماد الورتاني ، تونس ، 

حيث قام بتخطيط وتنفيذ  ، 2011و ذلك منذ الثورة التونسية في عام . عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عماد الورتاني من المدافعين

التشريعية ، مثل تعديل القانون  صالحاتوركزت هذه االنشطة على اال. االمناصرة ، والتي كان معظمها ناجحً  نشاطاتوتقييم العديد من 

باإلضافة إلى ذلك، عمل على ضمان الوفاء بااللتزامات السياسية على المستوى الوطني، مثل توقيع . االنتخابي والدستور التونسي

 . نائبًا في مجلس النواب 187ممثلة بـ الذي وقعته األحزاب السياسية ال" الميثاق التونسي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"

 ذوي والمقارن  و السياسات المتعلقة باألشخاص  الدوليالقانون "، حصل على درجة الماجستير في القانون في مجال  2016في عام 

ولي لذوي االعاقة التحالف الدجمعية بعد ذلك ، أصبح أول مشارك في برنامج بريدج في . ، غالوايمن جامعة أيرلندا الوطنية" عاقةاإل

، بما في ذلك األشخاص ية ودعًما وتوجيًها لعدة مجموعاتاإلنسانية والدمج و خالل هذه الفترة، قدم السيد عماد دورات تدريبجمعية  و

 .في مناطق مختلفة من العالم مثل إفريقيا والشرق األوسط وأوروباوذوي اإلعاقة في إجراءات التأييد و المناصرة، 



   
 

   
 

 

 

 

 

 


