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�أو با�ستخدام نظام لتخزين وا�سرتجاع املعلومات من دون �إذن كتابي من امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية.
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ا�سمك ،ومن�صبك ،و�رشكتك �أو منظمتك ،ورقم تليفونك ،ورقم الفاك�س ،وعنوان الربيد الإليكرتوين ،والعنوان الربيدي.
يرجى �إر�سال جميع طلبات الإذون على:
امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية

International Foundation for Electoral Systems
K Street, NW, Fifth Floor 1850
Washington, D.C. 20006
الربيد الإليكرتوينeditor@ifes.org :

رقم الفاك�س202.350.6701 :
�صورة الغالف :ت�شنت دورجي ،بوتان.
ال�صور يف �صفحة  ،24و ،29و�( 59أعلى و�أ�سفل) ملكية املعهد الدميقراطي الوطني.
كل ال�صور الأخرى ملكية امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية.
اجلزئية �سهلة القراءة �أعدتها منظمة داون �سيندروم� ،أيرلندا ،جراين دو بور.

إلهاما لنظرائها على نحو متوا�صل
هذه املطبوعة مهداة �إىل يو�سديانا� ،سفرية جمتمع الإعاقة ،فقد كانت جهودها الكبرية التي بذلتها التي � ً
يف جنوب �رشق �آ�سيا و�أبعد منها.

عن امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني
امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية
تدعم امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية حقوق املواطنني يف امل�شاركة يف انتخابات حرة ونزيهة ،فخربتنا امل�ستقلة تقوي النظم االنتخابية
وتبني القدرة املحلية لتقدمي حلول م�ستدامة.
وباعتبارنا قائ ًدا عامل ًيا يف جمال تعزيز الدميقراطية ،ندعم احلكم الر�شيد واحلقوق الدميقراطية من خالل:
توفري امل�ساعدة الفنية مل�س�ؤويل االنتخابات.
متكني ناق�صي التمثيل من امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية.
�إجراء �أبحاث ميدانية لتح�سني الدورة االنتخابية.
حتظى امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية بخربات وا�سعة وعاملية يف جمال قيادة املبادرات التي تعزز منح احلقوق االنتخابية وال�سيا�سية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتتعاون امل�ؤ�س�سة مع منظمات متنوعة معنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بالإ�ضافة �إىل منظمات املجتمع املدين
واحلكومة ،ويت�ضمن ذلك توجيه اخلربات �إىل �أدوات عاملية مثل � ،ElectionAccess.orgأول مورد عاملي على الإنرتنت حول امل�شاركة
ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وعرفا ًنا بهذه اجلهود ،فازت امل�ؤ�س�سة بجائزة  Interaction Disability Inclusionلعام .2011
عملت امل�ؤ�س�سة منذ عام 1987يف ما يزيد على  135بل ًدا ،من دميقراطيات نامية �إىل دميقراطيات را�شدة .للمزيد من املعلومات ،يرجى
زيارة  www.IFES.orgو.ElectionAccess.org

املعهد الدميقراطي الوطني
املعهد الدميقراطي الوطني منظمة غري ربحية ،غري حزبية ،وغري حكومية تتجاوب مع تطلعات ال�شعوب حول العامل لتعي�ش يف جمتمعات
دميقراطية تعرتف بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية وتعززها.
منذ ت�أ�سي�س املعهد الدميقراطي يف  ،1983عمل املعهد و�رشكا�ؤه املحليون على دعم وتقوية امل�ؤ�س�سات واملمار�سات الدميقراطية من
خالل تقوية الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات املدنية والربملانات ،و�ضمان االنتخابات ،وتعزيز م�شاركة املواطنني ،واالنفتاح وامل�ساءلة يف
احلكومة .وبف�ضل توافر موظفني وممار�سني �سيا�سيني متطوعني من �أكرث من  100بلد ،يجمع املعهد الأفراد واجلماعات لتبادل الأفكار،
واملعرفة ،والتجارب ،واخلربات ،حيث يتعرف ال�رشكاء على نحو متعمق على �أف�ضل 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 �أ�سا�سية معينة ت�شرتك فيها كل الدميقراطيات.
ويدعم عمل املعهد املبادئ املذكورة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،كما يعزز �إن�شاء قنوات ات�صال ذات طابع م�ؤ�س�سي بني املواطنني،
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،وامل�س�ؤولني املنتخبني ،ويقوي من قدرتهم على حت�سني جودة حياة كل املواطنني .للمزيد من املعلومات عن املعهد،
يرجى زيارة .www.ndi.org
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�شكر وتقدير
كتب دليل �إمكانية الو�صول بالت�ساوي فريجينيا �أتكين�سون من امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية و�آرون �أزيلتون وكنت فوج من املعهد
الدميقراطي الوطني.
ويود ك ًال من �أيف�س واملعهد الدميقراطي التعبري عن عميق عرفانهما للمنظمات والأ�شخا�ص الكثريون الذين �شاركوا بخربتهم ووقتهم يف
و�ضع هذا الدليل .فقد ا�ستفاد املنتج النهائي ا�ستفادة عظيمة من التغذية الراجعة امل�ستنرية التي قدمها املراجعون الزمالء واملنظمات
الزميلة:
باتريك كالرك – املدير التنفيذي ،منظمة متالزمة داون ب�أيرلندا.
كري�ستينا فران�شي�سكو – م�ؤ�س�س دائرة الن�ساء ذوات الإعاقة ،جمهورية الدومينيكان.
�سوزان هندر�سون – املدير التنفيذي� ،صندوق الدفاع عن حقوق وتعليم الإعاقة.
�أنا لو�سون – �أ�ستاذ م�شارك ،حقوق وقانون الإعاقة ،جامعة ليدز.
فاراي موكوتا – املدير التنفيذي ،اجلمعية الوطنية جلمعيات رعاية املعاقني ،زميبابوي.
�أليك�سندريا بانيهال -الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية\ جمهورية الدومينيكان ،رئي�س البعثة.
ه�شام ر�شيدي – م�ست�شار ،اجلمعية املغربية لتعزيز حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�سوزان �سيجال ،ع�ضو م�ؤ�س�س واملدير التنفيذي ملوبيليتي انرتنا�شيونال الواليات املتحدة الأمريكية.
�ستيفان ترومال – املدير التنفيذي ،االحتاد الدويل للإعاقة.
يو�سيندا ،م�ست�شار حقوق الإعاقة ،جمعية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�إندوني�سيا.
مركز توجيه املجتمع� ،رصبيا.
منتدى ال�شباب ذوي الإعاقة� ،رصبيا.
كما يود ك ًال من �أيف�س واملعهد الدميقراطي التعبري عن �شكرهما احلار للزمالء الذين قدموا الدعم الفني بناء على جتاربهم يف العمل مع
هيئات �إدارة االنتخابات وجمعيات املجتمع املدين من بينهم :ديفيد �إيني�س ،وكايل لومارجي ،وماك�سيمو زالفادير من امل�ؤ�س�سة الدولية
منتجا �أف�ضل بف�ضل دقة �إيريكا �شني
وجيلينا �أبراموفيت�ش ،وبات مريلو ،وتوما�س كيلي من املعهد الدميقراطي .وقد �أ�صبح هذا الدليل
ً
وموهبة ت�صميم اجلرافيك التي تتمتع بها كل من بيال ديزاي وجاين ميلر من �أيف�س.
أخريا ،مل يكن من املمكن و�ضع دليل �إمكانية الو�صول بالت�ساوي من دون دعم قوي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،ونتوجه ب�شكر
و� ً
خا�ص لروب هورفاث ويل ماك�سون.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

االخت�صارات
Americans with Disabilities Act

AGENDA

General Election Network for Disability
Access in Southeast Asia

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

CRPD

Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

CSO

Civil society organization

DPO

Disabled persons’ organization

EMB

Election management body

ICCPR

LGBT

International Covenant on Civil and
Political Rights
International Foundation for Electoral
Systems
International non-governmental
organization
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

NDI

National Democratic Institute

NGO

Nongovernmental organization

منظمة غري حكومية

PSA

Public service announcement

�إعالن اخلدمة العامة

UN

United Nations

UDHR

Universal Declaration of Human Rights

UN ESCAP

United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific

UN OHCHR

United Nations Office for the High
Commissioner for Human Rights
United States Agency for International
Development
World Health Organization

IFES
INGO

USAID
WHO
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قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة
�شبكة االنتخابات العامة لإمكانية و�صول ذوي
الإعاقة يف جنوب �رشق �آ�سيا
�إحتاد دول جنوب �رشق �آ�سيا

ADA
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اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
منظمة جمتمع مدين
منظمة �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة
هيئة �إدارة انتخابات
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية
منظمة غري حكومية دولية
، وثنائيو اجلن�س،املثليون من الرجال وال�سيدات
ومغايرو الهوية اجلن�سية
املعهد الدميقراطي الوطني

الأمم املتحدة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
واملحيط الهادي
مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
منظمة ال�صحة العاملية

تعريف امل�صطلحات الأ�سا�سية
يتكرر ا�ستخدام امل�صطلحات املدرجة �أدناه يف هذا الدليل ،ويعرف ال�شكل  1الكلمة امل�ستخدمة يف هذا ال�سياق ويقدم مثا ًال للمزيد من
الإر�شاد.

ال�شكل :1تعريف امل�صطلحات الأ�سا�سية
امل�صطلح
�سهل الدخول واال�ستخدام

�أنواع التن�سيق �سهلة
اال�ستخدام
�أداة م�ساعدة
برايل

التعريف

املثال

جلنة انتخابية ي�ستطيع �أي ناخب ي�ستخدم كر�سي
�أي موقع� ،أو مبنى� ،أو بيئة عمل� ،أو خدمة� ،أو
برنامج ي�سهل الو�صول �إليه� ،أو دخوله� ،أو ت�شغيله ،متحرك دخولها من دون م�ساعدة.
�أو امل�شاركة فيه� ،أوا�ستخدامه ب�أمان وب�صورة
م�ستقلة مع احلفاظ على كرامة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �أو جميعهم.
املعلومات املطبوعة� ،أو ال�صوتية� ،أو املرئية التي طريقة برايل ،وطريقة اللم�س ،والطباعة كبرية
احلجم ،ولغة الإ�شارة ،ومواد ي�سهل قراءتها
ي�سهل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احل�صول عليها.
جهاز ي�ساعد على ا�ستكمال مهمة قد تكون �صعبة دليل الت�صويت باللم�س� ،أوعد�سة مكربة
�أو م�ستحيلة.
نظام كتابة يتكون من نقاط بارزة ي�ستخدمه
فاقدوا الب�رص �أو �ضعيفو الب�رص.

منظمة معنية ب�أنواع خمتلفة منظمة تتكون من �أ�شخا�ص يعانون من �أنواع
خمتلفة من الإعاقات.
من الإعاقات
منظمة �أ�شخا�ص ذوي
الإعاقة

منظمة جمتمع مدين تدار عن طريق ول�صالح
�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة.

مواد ي�سهل قراءتها

ن�ص يت�سم حمتواه ،ولغته ،ور�سومه الإي�ضاحية،
وتق�سيمه البياين بالب�ساطة لت�سهيل ا�ستخدامه
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الفكرية �أو غري
الناطقني بلغة ما ك�أهلها �أو كليهما.

ال�شبكة الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  1هي
�شبكة من املنظمات الوطنية املعنية بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
2
لل�صم تتكون من
اجلمعية النيجريية الوطنية ُ
نيجرييني يعانون من ال�صمم و�ضعف ال�سمع
وتعمل على تعزيز وحماية حقوقهم.
تو�صيات �أوروبا للإ�رشاك من �أجل انتخابات ي�سهل
امل�شاركة فيها يف �أوروبا� 3أو امللخ�ص التنفيذي
يف �صفحة  8من هذا الدليل.

 1ال�شبكة الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة “”http://www.dpi.org
لل�صم “”http://www.nnadeaf.org
 2اجلمعية النيجريية الوطنية ُ

 3جمعية الدمج يف �أوروبا «تو�صيات من �أجل انتخابات ي�سهل امل�شاركة فيها يف �أوروبا»
“.”http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf
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الإ�رشاك

الإعاقة الفكرية
الدمج
�إعاقة نف�سية اجتماعية
ترتيبات معقولة
اللم�س

املنهج الثنائي

جمموعة مظلية
ت�صميم عام

ي�شرتك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع الأن�شطة بد ًال من وجود �صندوق انتخابي متحرك واحد
ي�أخذ ورقة االقرتاع �إىل منزل الناخب ،ينبغي
االنتخابية على قدم امل�ساواة مع املواطنني
قادرا على الو�صول �إىل املركز
الآخرين ،ويت�ضمن ذلك املراكز القيادية ،بد ًال من �أن يكون الناخب ً
القبول بالت�سويات التي قد تف�صل الأ�شخا�ص ذوي االنتخابي ب�سهولة بحيث يتمكن الناخب من
الت�صويت يف نف�س املكان كاملواطنني الآخرين� ،إذا
الإعاقة عن املواطنني الآخرين.
ما رغب �أو رغبت يف ذلك.
متالزمة داون �أو التوحد.
ي�ستخدم امل�صطلح عند وجود حدود لقدرة
ال�شخ�ص على التعلم لي�صل �إىل م�ستوى متوقع
والت�رصف يف احلياة اليومية.
عملية يتم فيها دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كي عمل �إعالن عن خدمة عامة تت�ضمن �أطراف من
ذوي الإعاقة يف الإعالن التليفزيوين كما مت عمله
ي�صبحوا م�شاركني وقادة م�ساويني يف برامج
4
يف جواتيماال
امل�ساعدة ويف املجتمع.
الظروف التي ت�ؤثر على الإدراك ،وامل�شاعر ،وال�سلوك .االكتئاب وانف�صام ال�شخ�صية.
توفري املواد �أو البيئة التي ت�سمح للأ�شخا�ص ذوي يعد دليل الت�صويت باللم�س و�سيلة م�ساعدة معقولة
لأنه يعطي الناخبني من فاقدي �أو �ضعاف الب�رص
الإعاقة بامل�شاركة واال�سهام على �أ�سا�س م�ساو
نف�س الفر�صة للت�صويت ب�رسية من دون م�ساعدة.
كالآخرين.
رموز بارزة ميكن ا�ستخدامها يف ال�سياقات التي ال
ي�ستطيع الأ�شخا�ص فهم طريقة برايل جي ًدا.

ي�صور �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف مواد تثقيف
يت�ضمن دمج الإعاقة يف الأن�شطة وال�سيا�سات،
ناخبني ،بالإ�ضافة �إىل ت�صميم مواد لتثقيف
بالإ�ضافة �إىل و�ضع برامج خم�ص�صة للإعاقة.
الناخبني ت�ستهدف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة دون
ويعد هذا هو املنهج املف�ضل للوكالة الأمريكية
غريهم.
لتحقيق تنمية ت�شمل املعاقني.
5
ي�شمل الإحتاد الوطني لذوي الإعاقة يف نيبال
منظمة معنية ب�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة تتكون من
منظمات �أع�ضاء تركز على نوع حمدد من الإعاقة �أع�ضاء كم�ؤ�س�سة ال�صحة العقلية يف نيبال وجمعية
ال�سيدات ذوات الإعاقة يف نيبال.
�أو فئة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
كل املباين ،واملواد ،والعمليات م�صممة كي تكون مبنى جديد جمهز مبنحدرات للدخول وم�صاعد بد ًال
�سهلة اال�ستخدام بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من �إ�ضافة هذة اخلوا�ص بعد الإنتهاء من ت�شييد
املبنى.
وغري ذوي الإعاقة من البداية.

 4جلنة االنتخابات اجلواتيمالية .كلنا الآن يف نف�س الفريق ن�صوت من �أجل جواتي .جلنة االنتخابات اجلواتيمالية..2011 ،
 5جمعية الدمج يف �أوروبا «تو�صيات من �أجل انتخابات ي�سهل امل�شاركة فيها يف �أوروبا» .الإحتاد الأوروبي.

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

6

امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ن�رشك �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف
االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية
يعرفك هذا الدليل بالطرق التي ميكن من خاللها للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة امل�شاركة يف االنتخابات وال�سيا�سة.

وي�رشح هذا الدليل كيف ميكن للم�شاركة يف ال�سيا�سة م�ساعدة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�أثري على ال�سيا�سات املهمة حلياتهم.

تعترب ال�سيا�سات خطط عمل تنفذه احلكومة.

ومن �ضمن الطرق التي ي�شارك بها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
ال�سيا�سة الت�صويت يف االنتخابات.
فالت�صويت يعطي الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �صوت �سيا�سي �أقوى.
�إذ �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ي�صوتون غي االنتخابات
يعرفون النا�س �أنهم مواطنني م�ساويني.

ويحدد هذا الدليل التحديات التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
عند امل�شاركة يف ال�سيا�سة.
ويقدم الدليل �أفكار حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

كما يقدم الدليل �أفكار حول خمتلف الطرق التي ميكن للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من خاللها امل�شاركة يف االنتخابات وال�سيا�سة.
ويو�ضح �أهمية العمل �ضمن �رشاكات.
حيث يحتاج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل اال�شرتاك يف �صناعة
القرارات التي �سوف ت�ؤثر على حياتهم.
يعد ال�سيا�سيني والعاملني يف جمال الإعالم واملنظمات املعنية
بالإعاقة من بني الفئات التي ينبغي �أن تعمل م ًعا.

اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعروفة
اخت�صارا باتفاقية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ً
تعد االتفاقية وثيقة قانونية معنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لت�شجيعهم على امل�شاركة يف احلياة العامة.
وتتحدث �أجزاء معينة من هذه الوثيقة وهي املادة  12واملادة
 29على وجه التحديد عن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
االنتخابات.

ويدعم هذا الدليل الأهداف املذكورة يف االتفاقية ،فهو يقدم �أربع
�أفكار رئي�سية مل�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للم�شاركة يف
ال�سيا�سة بدرجة �أكرب.
 .1تقدمي تدريب حول ال�سيا�سة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات
املعنية بالإعاقة.
 .2دعم احلكومات والأ�شخا�ص العاملني يف جمال ال�سيا�سة لو�ضع
�سيا�سات و�رشاكات ت�ساعد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على امل�شاركة
يف ال�سيا�سة بدرجة �أكرب.
� .3إ�رشاك املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف تنظيم
حمالت تثقيف حول الت�صويت من �أجل العامة.
 .4م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية على �إ�رشاك �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف
التخطيط لالنتخابات والتح�ضريات لها.
هناك �أربعة �أجزاء رئي�سية يف هذا الدليل.
ي�رشح اجلزء الأول الكلمات ال�سليمة التي ينبغي ا�ستخدامها عند
احلديث عن خمتلف الإعاقات.

ويتحدث اجلزء الثاين عن ما يحدث قبل االنتخابات ،ويتعلق هذا
اجلزء ب�ضمان �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ميكنهم �أن ي�صبحوا
جزءا من االنتخابات وال�سيا�سة .وتت�ضمن بع�ض الأفكار املذكورة
ً
يف هذا الق�سم:
الت�أكد من متيز املعلومات املتعلقة باالنتخابات ب�سهولة
الفهم.
كما تعني مكان ي�سهل على ال�شخ�ص دخوله.
كما تعني معلومات ميكن للنا�س فهمها.
تغيري القوانني التي ت�صعب من م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف االنتخابات.
كما يتحدث اجلزء الثاين عن الربامج التي ميكن للمنظمات املعنية
بالإعاقة ا�ستخدامها مل�ساعدتهم يف �أن يكون لهم �صوت �أقوى يف
�أوقات خمتلفة من االنتخابات.

بينما يتحدث اجلزء الثالث عن ما يحدث �أثناء االنتخابات.
ويقدم اجلزء الثالث �أفكار حول:
املنظمات املعنية بالإعاقة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
العاملني �ضمن �رشاكات مع جمموعات �أخرى ،ويتلخ�ص دور
ال�رشاكة يف مراقبة االنتخابات من �أجل �ضمان �أن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة قادرين على امل�شاركة يف االنتخابات.
البحث عن طرق للت�أكد من �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قادرين
على الرت�شح �إذا رغبوا.
م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية يف توفري املعلومات يف �أ�شكال
ي�سهل احل�صول عليها.
م�ساعدة املنظمات املعنية بالإعاقة يف �أن يكون لها �صوت
�أثناء االنتخابات.
و�ضع قواعد معنية ب�ضمان �سهولة احل�صول على معلومات
حول االنتخابات.
امل�ساعدة يف �ضمان �سهولة الت�صويت يف االنتخابات.
الت�أكد من �سهولة ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على نتائج
االنتخابات.

يتحدث اجلزء الرابع عن ما يحدث بعد االنتخابات.

بينما يتحدث اجلزء الأخري من الدليل عن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف االنتخابات وال�سيا�سة يف جمهورية الدومينيكان.

ملخ�ص تنفيذي
�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية هو دليل يقدم ا�سرتاتيجيات و�أدوات
لتقوية م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية .وبناء على خربات امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية (�أيف�س)
واملعهد الدميقراطي الوطني ،يقر هذا الدليل بالدور الأ�سا�سي الذي تلعبه امل�شاركة ال�سيا�سية يف م�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�أثري
على ال�سيا�سات امل�ؤثرة على حياتهم ويف و�ضع �أ�سا�س للإ�رشاك يف كل نواحي املجتمع.
وتوفر االنتخابات فر�صة فريدة لزيادة امل�شاركة وتغيري املنظور العام لقدرات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ونتيجة لذلك ميكن �أن يكون
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �صوت �أعلى و�أن يتم االعرتاف بهم كمواطنني مت�ساويني ب�صورة �أكرب ،وهو ما ميهد الطريق للم�شاركة امل�ستمرة يف
جمتماعتهم والإدماج االجتماعي واالقت�صادي.
ويحدد دليل الو�صول بالت�ساوي التحديات التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�شاركة ال�سيا�سية ويوفر طرق للتخفيف من �أثارها،
كما يقر هذا الدليل ب�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يواجهون نف�س التحديات التي ت�ؤثر على املواطنني يف الدميقراطيات اجلديدة والنا�شئة،
بالإ�ضافة �إىل هذه العوائق الفريدة .كما يت�ضمن دليل الو�صول بالت�ساوي �إر�شادات حول كيفية متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من �أجل
لعب �أدوار ن�شيطة يف العملية ال�سيا�سية كم�س�ؤولني عن �إدارة االنتخابات ،وموظفني باللجان االنتخابية ،وناخبني ،ومر�شحني ،ومدافعني
عن �سيا�سات ،ومراقبني ،وم�س�ؤولني تثقيف ،وم�س�ؤولني حمالت ،فالإ�رشاك يمُ َ كن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وي�شكل نواجت العملية ال�سيا�سية
والتحول الدميقراطي ت�شكي ًال �إيجاب ًيا.
وت�ؤكد الكثري من املناهج التي يحددها دليل الو�صول بالت�ساوي على �رشاكات مع جمموعة من �أ�صحاب امل�صالح كامل�س�ؤولني االنتخابيني،
والإعالم ،والأحزاب ال�سيا�سية ،واملنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وغريها من منظمات املجتمع املدين ،لكن بقطع النظر عن
املنهج امل�ستخدم لزيادة الإ�رشاك ال�سيا�سي ،فمن الأهمية مبكان �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من بداية ت�صميم الربنامج ،وهو ما ي�ضمن
أي�ضا �رشكاء مت�ساويني ب�صوت يف القرارات التي ت�ؤثر علي حياتهم.
متتع امل�ستفيدين الذين هم � ً
أ�سا�سا قانون ًيا وتوفر جمموعة من املعايري من �أجل
إطارا �إر�شاد ًيا للدليل ،حيث تعمل ك� ً
تعد اتفاقية الأمم املتحدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � ً
امل�شاركة الكاملة وامل�ساوية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة العامة ،حيث تخت�ص املادتني  29و 12على وجه اخل�صو�ص بالأن�شطة
املرتبطة باالنتخابات.
ودعما لأهداف اتفاقية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،يقدم الدليل �أربع ا�سرتاتيجيات داعمة لبع�ضها البع�ض لزيادة امل�شاركة ال�سيا�سية
ً
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
بناء قدرات املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومتكني �أع�ضائها من خالل التدريب على النظام االنتخابي ،وهيكل
احلكومة ،واملهارات التنظيمية الأ�سا�سية ،ومهارات املدافعة الأ�سا�سية ،وهو ما ي�ساعد على بناء ال�سجل ال�سيا�سي للمنظمات املعنية
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومتكني املنظمات من �إدراج ق�ضاياها على الأجندة ال�سيا�سية.
دعم م�ؤ�س�سات احلكومة كاملجل�س الت�رشيعي وهيئات �إدارة االنتخابات من �أجل و�ضع �إطارات قانونية وتنظيمية توفر فر�صة
لزيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�شجيع ال�رشاكات مع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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�إ�رشاك املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إئتالفات املجتمع املدين وا�سعة النطاق لتنفيذ مراقبة حملية لالنتخابات �أو حمالت
لتثقيف الناخبني.
م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية يف تنفيذ حمالت هادفة للو�صول �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عند و�ضع ا�سرتاتيجيات للحمالت االنتخابية
و�إتخاذ مواقف ذات عالقة بال�سيا�سات ،وت�شجيع الأحزاب على �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كمر�شحني ويف منا�صب قيادية.
بد�أ هذا الدليل مبراجعة ملفاهيم وم�صطلحات الإعاقة ،مع الت�أكيد على تنوع جمتمع الإعاقة و�أف�ضل املمار�سات يف الت�شاور مع جمتمع
الإعاقة املحلي حول امل�صطلحات املف�ضلة ،بينما يدور اجلزء الأو�سط من دليل الو�صول املت�ساوي حول الدورة االنتخابية ،مع الت�أكيد على
كيفية تعامل الربامج مع العوائق ورفع قدرة املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على الت�أثري على خمتلف مراحل االنتخابات ،ثم
قدما درو�س م�ستفادة
يختتم الدليل بدار�سة حالة حول اجلهود التي بذلتها جمهورية الدومنيكان لزيادة �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات ُم ً
و�رشح لكيفية زيادة ت�أثري الربنامج.
كما ي�ؤكد الدليل على التحديات التي تواجه عملية ت�صميم برامج انتخابات �شاملة تت�ضمن:
نق�ص املعلومات املتاحة حول عدد ومكان الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سياقات النامية.
التمييز املجتمعي.
بيئات العمل املليئة بالتحديات ال�سيا�سية حيث ال ت�شجع ال�سلطات احلكومية على م�شاركة املواطنني.
�أحكام الت�صويت الإجباري التي تفر�ض غرامات على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لعدم �إدالئهم ب�أ�صواتهم �أو حتذفهم تلقائ ًيا من قوائم
الناخبني.
ندرة فر�ص القيادة املتوفرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
القدرة املحدودة للهيئات املحلية لإدارة االنتخابات على تنفيذ حلول تكنولوجية �سهلة اال�ستخدام.
وعالوة على ذلك ،يناق�ش الدليل مزايا مراقبة وتقييم �أثر برامج االنتخابات التي تق�سم البيانات ح�سب الإعاقة وجتمع بيانات كيفية حول
دمج الإعاقة ،فقد �أطلقت �أيف�س موقع  ElectionAccess.orgكي يعمل كم�ساحة للت�شارك يف الدرو�س امل�ستفادة ب�ش�أن التعامل مع هذه
التحديات.
�إذ ميكن �أن ت�ساعد املناهج والربامج التي �أبرزها الدليل على �ضمان م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية كمواطنني
مت�ساويني ،وللتعامل مع كل العوائق ،يجب �أال تركز اجلهود على ما هو �أبعد من اليوم االنتخابي .وبالرغم من �أهمية حتقيق �سابقة عمل،
ف�إن انتخابات واحدة ال تك�رس كل العوائق املادية واالجتماعية �أو تغري االنطباع ال�سلبي ال�سائد عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وي�سعى دليل
الو�صول املت�ساوي �إىل تقدمي الأدوات واملعرفة ال�رضورية للحكومات املحلية والوطنية ،واملنظمات الدولية ،ومنظمات املجتمع املدين،
والعاملني يف جمال التنمية ،واجلهات املانحة من �أجل �ضمان �سماع كل �صوت يف اليوم االنتخابي وما بعده.
ت�شمل �أي دميقراطية حقيقية كل املواطنني من بينهم �أولئك ذوي الإعاقة.
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املكونات
الق�سم  1يراجع مفاهيم الإعاقة وامل�صطلحات املف�ضلة ،م�ؤك ًدا على تنوع جمتمع الإعاقة
الق�سم  2يلخ�ص املناهج واالعتبارات التالية يف فرتة ما قبل االنتخابات:
تقييمات ما قبل االنتخابات من منظور �إعاقة حمددة.
�إ�صالح القانون للتخل�ص من عوائق الت�صويت بالكامل ورفع �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات ككل.
�إدارة انتخابات �شاملة من منظور الإعاقة يف كل جماالت التح�ضري.
الق�سم  3يفح�ص اجلوانب التالية والتدخالت املحتملة خالل الفرتة االنتخابية:
دعم ال�رشاكات بني منظمات املراقبة املحلية �أو الدولية واملنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة كمراقبني ومالحظني ق�صريي الأجل وطويلي الأجل.
متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خالل فرتة الرت�شيح كي يكونوا مر�شحني �صاحلني.
دعم هيئات �إدارة االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية يف تقدمي معلومات بطرق ب�سيطة والتوا�صل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خالل
احلمالت.
م�ساعدة املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احل�صول على وعود انتخابية من املر�شحني والأحزاب ال�سيا�سية لرفع
الوعي ب�ش�أن مبادرات املدافعة والأمور املثرية لقلق امل�ؤيدين ومل�ساءلة امل�س�ؤولني املنتخبني.
تعزيز مدونات ال�سلوك اخلا�صة بالأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني التي تت�ضمن ن�صو�ص حول توفري معلومات ب�صورة مب�سطة و�إ�رشاك
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأن�شطة.
تنظيم مناظرات مع املر�شحني حول ال�سيا�سات التي ت�ؤثر على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان �سهولة متكن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من الو�صول �إىل كل مناظرات املر�شحني وح�ضورها.
دعم هيئات �إدارة االنتخابات لتنفيذ �أحكام الو�صول يف اليوم االنتخابي.
نقل النتائج يف �أ�شكال ب�سيطة.
�ضمان �إمكانية الو�صول �إىل �آليات نزاع االنتخابات وعمليات البت يف ال�شكاوى.
الق�سم  4يدر�س الفر�ص التالية من �أجل �إ�رشاك م�ستمر يف فرتة ما بعد االنتخابات:
مراجعات اللجان االنتخابية التي تت�ضمن �سلطة فر�ض العقوبات يف حالة عدم اتباع معايري �إمكانية الو�صول.
عملية مراجعة �شاملة لتحديد الدرو�س امل�ستفادة وتقييم �أثر اخلطوات املتخذة لزيادة �إمكانية الو�صول.
�ضمان �إمكانية الو�صول �إىل م�ؤ�س�سات احلكومة.
ويختتم الدليل بدرا�سة حالة جلمهورية الدومينيكان التي:
تقدم الدرو�س امل�ستفادة.
تو�ضح كيفية زيادة �أثر الربنامج من خالل �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ت�صميم الربنامج.

�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية

17

ناخب ليبي يغم�س �إ�صبعه باحلرب ً
داللة عل �أنه �أدىل
ب�صوته يف اليوم االنتخابي.

مقدمة

مقدمة

«

علينا واجب �أخالقي يلزمنا ب�إزالة عوائق امل�شاركة وا�ستثمار متويل
وخربات كافية الكت�شاف القدرات الكبرية التي يتمتع بها الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

«

�ستيفن هوكينج
م�ؤلف ،وفيزيائي ،ومدافع
التقرير العاملي ب�ش�أن الإعاقة ال�صادر عن منظمة ال�صحة العاملية2011 ،

تهمي�شا ب�صوت قوي يف القرارات التي ت�ؤثر على رفاهتهم� ،إال �أن الأ�شخا�ص
فقرا والأكرث
ً
ي�شمل التطور الدميقراطي الفعال �ضمان متتع الأكرث ً
فقرا عادة ما يتم جتاهلهم وينا�ضلون من �أجل حتقيق م�ستوى حياة �أف�ضل .وح�سب تقديرات
ذوي الإعاقة الذين غال ًبا ما يكونون من الأكرث ً
منظمة ال�صحة العاملية %15 ،من �سكان العامل لديهم �إعاقة ،يعي�ش  %80منهم يف بلدن نامية مع احتمالية تواجد ن�سب �أكرث من ذلك يف
الدول اخلارجة من �رصاعات.
وميكن لربامج دعم الدميقراطية متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لكي ي�شاركوا �سيا�س ًيا وي�صبحوا �أع�ضاء عاديني يف املجتمع لهم احلقوق
التي يتمتع بها كل املواطنني وعليها ما عليهم من م�س�ؤوليات ولهم ما لهم من احرتام ،حيث �إن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أع�ضاء يف جماعات
عرقية ودينية واجتماعية اقت�صادية وجن�سانية خمتلفة ،فعدم م�شاركة جزء من املجتمع بهذا احلجم والتنوع يف ال�سيا�سة مينع الدميقراطية
من الرت�سخ ومن خدمة كل املواطنني.
ي�شارك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سيا�س ًيا لأ�سباب خمتلفة ،ففي بع�ض احلاالت ،ي�سعون لتحقيق م�صالح ترتبط ب�إعاقتهم على وجه التحديد
مثل ت�سهيل الدخول �إىل املباين العامة �أو توفري لغة �إ�شارة يف املدار�س .ويف حاالت �أخرى ،تتقابل امل�صالح مع قطاعات �أو�سع من املجتمع
عندما يتعلق الأمر باحتياجات الإن�سان الأ�سا�سية ك�إمكانية احل�صول على مياه نظيفة� ،أو التعليم لأطفالهم� ،أو توفري جمتمع �آمن .وككل
املواطنني ،يريد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احل�صول على الفر�صة لت�شكيل جمتمعاتهم و�أن يتم االعرتاف بهم وتقديرهم باعتبارهم �أع�ضاء يف
املجتمع نتيجة لذلك.
ولتحقيق ذلك ،يحتاج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل امل�شاركة �سيا�س ًيا� ،إذ توفر االنتخابات لهم فر�صة ممار�سة �سلطتهم وت�أثريهم وتقويتهما.
وكما هو احلال بالن�سبة للمواطنني الآخرين ،تعد االنتخابات �إحدى الطرق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للتعبري عن تف�ضيالتهم
وت�شكيل النواجت ال�سيا�سية .كما ت�سمح االنتخابات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بتطوير املهارات القيادية والتنظيمية ،وبناءالعالقات ،و�إثارة
الق�ضايا الهامة لهم عالنية ،و�إظهار قدراتهم ،ومتهيد الطريق للم�شاركة والقيادة امل�ستمرة ،ولهذا ال�سبب ،فربامج االنتخابات التي ي�شري �إليها
الدليل مو�ضوعة كطرق لو�ضع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مو�ضع املواطنني امل�ساوين والنا�شطني وامل�شاركني قبل االنتخابات و�أثنائها
وبعدها.
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وبينما ميكن �أن يكون تقدمي امل�ساعدة املالية جزء من املعادلة ،فهناك الكثري من الطرق
الإ�ضافية التي ميكن من خاللها �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات
ال�سيا�سية بداية من �إ�رشاكهم يف قرارات التخطيط للربامج ،وهو ما يعني �أن الأ�شخا�ص ذوي
دائما �صوت يف
الإعاقة واملنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ينبغي �أن يكون لهم ً
الربامج التي ت�ؤثر عليهم ،ويعد مبد�أ «ال �شيء يخ�صنا من دوننا» حجر الزاوية يف دمج الإعاقة.
عن هذا الدليل

يهدف دليل الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية �إىل مد احلكومات املحلية
والوطنية ،واملنظمات الدولية ،ومنظمات املجتمع املدين ،والعاملني يف جمال التنمية ،واجلهات املانحة بالأدوات واملعرفة الالزمة لتقوية
امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف برامج االنتخابات والعملية ال�سيا�سية بحيث يح�صلوا على �صوت �أعلى يف القرارات التي
ت�ؤثر على رفاهتهم وجمتمعاتهم .وي�ستند الدليل �إىل خربات من امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية (�أيف�س) واملعهد الدميقراطي الوطني
وي�ؤكد على ال�رشاكات مع هيئات �إدارة االنتخابات واملنظمات التي يديرها �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة.

مزايا ت�صميم برامج انتخابات ت�شمل ذوي الإعاقة

أمرا �رضور ًيا لتحقيق الدميقراطية� ،إذ ال يعد البلد دميقراط ًيا دميقراطية حقيقية من دون �إ�رشاك جميع
يعد �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � ً
أ�سا�سا لتعميم �إ�رشاكهم يف كل نواحي املجتمع .وخالل االنتخابات،
املواطنني ،ف�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية ي�ضع � ً
غال ًبا ما يتم ا�ستخدام مفهوم املواطنة ب�شكل مركز يف و�سائل الإعالم التابعة للدولة وغري التابعة للدولة ،وبالتايل يت�ضح لدى الوعي العام،
وهو ما يوفر فر�صة فريدة ملحو و�صمات املجتمع من خالل �ضمان ظهور الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة جم ًبا �إىل جمب مع غريهم من املواطنني
كم�شاركني ن�شطني يف العملية ال�سيا�سية حيث ي�ستطيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لعب نف�س الأدوار كاملواطنني الآخرين يف العمليات
االنتخابية ،من بينها العمل كم�س�ؤولني عن �إدارة االنتخابات �أو موظفني باللجان االنتخابية ،والت�صويت ،والرت�شح للمنا�صب ،واملدافعة عن
ال�سيا�سات ،ومراقبة الت�صويت وعملية الفرز ،ورفع التقارير ،وتثقيف الناخبني ،و�إدارة احلمالت للمر�شحني والأحزاب ال�سيا�سية .فاال�شرتاك
يف هذه الأن�شطة املختلفة ال يقت�رص على متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بل ميتد �إىل امل�ساعدة يف تغيري العملية االنتخابية والإدراك العام،
وهو ما ميهد الطريق للم�شاركة والإدماج امل�ستمرين يف املجتمع �ضام ًنا حقوق مت�ساوية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ومن خالل متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�إتخاذ مكانهم جم ًبا �إىل جمب مع املواطنني الآخرين ،تنك�رس العوائق وتتعزز امل�ساواة ،فعلى
�سبيل املثال ،ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للعمل يف اللجان االنتخابية يمُ َ كن موظفي اللجان االنتخابية الأفراد ويوفر فر�صة ثمينة
للق�ضاء على ال�صور النمطية ،وباملثل ف�إن �ضمان �إ�رشاك ال�سيدات ذوات الإعاقة يف الربامج امل�صممة لزيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يقدم
فر�صة لتغيري النظرة �إىل الإعاقة والنوع االجتماعي.
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مقدمة

تت�ضمن املزايا الإ�ضافية لت�صميم برامج انتخابات ت�شمل ذوي
الإعاقة:

إ�رشاكا:
�سيا�سات حكومة �أكرث � ً

ميكن لت�صميم برامج االنتخابات �أن ي�ؤدي �إىل �سيا�سات حكومة
�أكرث �إ�رشاكً ا للجميع على حد �سواء ،ف�إذا عرب الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة عن �أعدادهم واهتماماتهم يف ال�صندوق االنتخابي،
�سيكون ال�سيا�سيني �أكرث ا�ستعدا ًدا لو�ضع �سيا�سات جاذبة
لهذه القاعدة كالتعليم ،والتوظيف ،والنقل ،والرعاية ال�صحية
ال�شاملني .ومن خالل امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،يتمتع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بفر�صة الت�أثري على جمموعة كبرية
من ال�سيا�سات ،فعلى �سبيل املثال ،غال ًبا ما ت�شتمل العملية
ال�سيا�سية على مراجعة للإطار القانوين االنتخابي ،وهو ما
يعطي فر�صة لدمج املفاهيم القانونية التقدمية حول الإعاقة
يف الت�رشيع الوطني الهام.

املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي
مت متكينها كقيادات املجتمع املدين الفاعلة

م�ستخدما ممراً منحدِراً ي� ّؤدي �إىل مركز
ً
يجر �إبنته �أمامه،
رجل يف غواتيماال ّ
االقرتاع يف يوم االنتخاب.

ميكن �أن تكون املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف و�ضع ي�ؤهلها للعمل يف الن�شاط ال�سيا�سي� ،إذ �أنها غال ًبا ما تنظمها �أنواع خمتلفة
من جمموعات و�شبكات الدعم ،وميكن من خالل بع�ض الدعم الفني ميكن تعبئتها باعتبارها قطاع مفعم بالن�شاط واحلما�س ،فاملنظمات
املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سباقة يف بع�ض النواحي على منظمات املجتمع املدين احلديثة ن�سب ًيا التي قد ال يكون لها جمال عمل وا�ضح
كبريا وتتطلب عم ًال �سيا�س ًيا .وبينما ال تزال الكثري من املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي
أثريا ً
�أو جمموعة حمددة من الق�ضايا امل�ؤثرة ت� ً
الإعاقة تتطلب قدرات �إ�ضافية للم�شاركة بفاعلية يف ال�سيا�سة ،متدهم ميزتهم الرئي�سية ب�أ�سا�س قوي للتنظيم والن�شاط ال�سيا�سي.

�إ�رشاك �أكرب جلميع املواطنني

ميكن لت�صميم برامج انتخابات �شاملة �أن يفتح العملية للمواطنني الآخرين ،حيث عادة ما ت�ستهدف الكثري من الإ�صالحات �أ�شخا�ص ذوي
�إعاقة قطاع �أكرب من ال�سكان ،فعلى �سبيل املثال ،يعد تب�سيط عملية ت�سجيل الناخبني مفيدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الفكرية ،وكبار ال�سن،
واملهاجرين ،وذوي مهارات القراءة ال�ضعيفة .كما يعد �ضمان متيز اللجان االنتخابية ب�سهولة الدخول �إليها مفي ًدا للأباء الذين ي�ستخدمون
عربات الأطفال ،وكبار ال�سن ،والناخبني الذين يعانون من �إ�صابات م�ؤقتة مثل ك�رس الرجل ،حيث يعرف مفهوم ت�صميم كل املباين واملواد
والعمليات كي تكون �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغري ذوي الإعاقة بالت�صميم العام.

فر�ص التعامل مع العوائق التي تواجه �أغلب ال�سكان

م�ساعدة ال�رشكاء املحليني الذين يعي�شون يف ظل �أنظمة قمعية يف القيام باملدافعة ميكن �أن تنطلق يف بع�ض الأحيان من خالل �أن�شطة ال
تعتربها احلكومة «تهدي ًدا» ،فهيئات �إدارة االنتخابات غري الراغبة يف مناق�شة جمموعة كبرية من اال�صالحات غال ًبا ما تكون على ا�ستعداد
ملناق�شة ق�ضايا حمايدة مثل حت�سني �إمكانية م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات .وعليه فم�شاركة الفئات املهم�شة الأخرى
ميكن �أن تكون م�س�ألة مثرية للخالف من الناحية ال�سيا�سية� ،إال �أن هذه فر�صة فريدة ميكن �أن ي�ؤدي فيها ال�سلوك «اخلريي» مل�س�ؤويل
احلكومة جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل زيادة احلقوق .وميكن للمناق�شات الأولية حول حقوق ذوي الإعاقة �أن تقود �إىل مناق�شة حقوق
الإن�سان بارتياح �أكرب وب�صورة �أكرث عمومية .كما �أن ت�شجيع ال�سيا�سيني وم�ؤ�س�سات احلكومة على الدخول يف �رشاكات مع املنظمات املعنية
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ت�شكل �سابقة لإ�رشاك املجتمع املدين قد ت�ؤدي �إىل تبني هذه املمار�سة يف جماالت �أخرى.
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كيف ت�ستخدم هذا الدليل

يحدد هذا الدليل العوائق التي تواجه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة عند امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
ويقدم طر ًقا للحد من هذه العوائق ،حيث حتدد
اخلطوات التي ميكن لأ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني
امل�شرتكني يف العمليات االنتخابية كم�س�ؤويل
االنتخابات ،والإعالم ،ومنظمات املجتمع املدين،
والأحزاب ال�سيا�سية �إتخاذها لتعزيز املزيد من
الإ�رشاك .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد خ�ضعت املناهج
الثنائية �إىل املناق�شة التي و�ضحت �أن بع�ض �أفكار
ت�صميم الربامج ت�ستهدف على وجه اخل�صو�ص
جمتمع ذوي الإعاقة ،بينما تقدم غريها اقرتاحات
حول كيفية �إدخال �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف �صلب �أعمال امل�ساعدة التي ت�ستهدف كل
ال�سكان.

إ�ستخد َِمت هذه ال�صورة يف �إطار حملة لتوعية الناخبني يف غواتيماال يف العام  .2012فمن
� ُ
متاما
ً
امللمني
وغري
الفكرية
إعاقة
ل
ا
ذوي
ت�ساعد
أن
�
االقرتاع
آلية
�
ل�رشح
ال�صور
ا�ستخدام
أن
ش�
�
ّ
بالقراءة والكتابة يف فهم هذه الآلية.

كما �سيتم مناق�شة خطوات عملية لإ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية ،فال يوجد حلول �سهلة لكل العوائق،
وال يوجد �أي ممار�سات ف�ضلى وا�ضحة يف بع�ض احلاالت� ،إال �أن هذا الدليل يلخ�ص بع�ض من هذه الق�ضايا وخيارات التعامل معها،
بالإ�ضافة �إىل مواطن العيوب املحتملة من منظور معايري االنتخابات.
وي�ؤكد هذا الدليل على عدد من الدرو�س� ،أولها قيمة التوا�صل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لفهم احتياجاتهم واهتماماتهم وتوقعاتهم ولبناء
عالقات ت�ساعد على و�ضع املناهج يف �سياقات .وبالتايل ينبغي �أال ي�ؤدي اخلوف من قول �شيء خط�أ �أو الت�سبب يف �إ�ساءة �إىل منع التوا�صل
والتفاعل طاملا �أن االحرتام املتبادل واال�ستعداد للتعلم متوفرين .ويقرتح هذا الدليل بدء عملية التعلم املذكورة مع االقرار ب�أن امل�صطلحات
املف�ضلة وو�سائل االت�صال قد تختلف من موقف لآخر.
يقدم اجلزء االفتتاحي من هذا الدليل خلفية ومنظور مقبول على نطاق وا�سع ب�ش�أن ذوي الإعاقة ،بينما ين�صب تركيز باقي الدليل على
الإ�رشاك يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية بالإ�ضافة �إىل �أنه مرتب على نحو يركز على دورة االنتخابات 6،ويغطي الق�سم الثاين فرتة ما
قبل االنتخابات ،ويركز الق�سمان الثالث والرابع على فرتتي االنتخابات وما بعد االنتخابات على التوايل ،ويعر�ض الق�سم اخلام�س درا�سة
حالة ت�رشح بع�ض الق�ضايا والفر�ص املرتبطة بربامج االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية ال�شاملة.

 6يرجى الرجوع �إىل ال�شكل .4
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ناخب ليربي ي�ستخدم دليل الت�صويت باللم�س.

�إمر�أة تدرج ورقة االقرتاع �ضمن ملف � ّأبان انتخابات
 2013يف الفليبني.

الق�سم الأول

الق�سم الأول :الإعاقة 101
يقدم هذا الق�سم نظرة عامة على مفهوم الإعاقة وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف جمتمع حقوق الإعاقة ،ومن الأهمية مبكان مالحظة �أن فكرة
الإعاقة قد تطورت ،وبالتايل فامل�صطلحات قد تختلف من بلد لبلد� ،إال �إن عدم الت�أكد من كيفية التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يعد
م�شكلة ،فكل ما عليك فعله هو �س�ؤالهم عن ما يف�ضلوه.
كما يقدم الق�سم الأول معايريدولية �أ�سا�سية تتعلق باحلقوق االنتخابية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكيفية دعم بع�ض وكاالت التنمية الدولية
لهذه احلقوق ،ويختتم هذا الق�سم مبناق�شة الفر�ص التي ميكن لالنتخابات �أن تقدمها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عند التخل�ص من العوائق.

ما هي الإعاقة؟

يختلف تعريف ذوي الإعاقة من بلد لبلد ،وي�ستخدم هذا الدليل التعريف املوجود يف املادة  1من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص
7
ذوي الإعاقة:
ي�شمل م�صطلح «الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو ذهنية �أو ح�سية ،قد متنعهم لدى
التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
هناك العديد من املناهج للتعامل مع الإعاقة بداية من االعتبارات اخلريية والطبية �إىل النماذج الأكرث ع�رصية االجتماعية والقائمة على
احلقوق ،وت�ساعد النماذج على و�صف �أمناط ال�سلوك االجتماعي جتاه الإعاقة كما �أنها ال تتعار�ض مع بع�ضها البع�ض .مدرج �أدناه و�صف
خمت�رص لكل منهج:
النموذج اخلريي – يفرت�ض �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غري قادرين على �أن يكونوا م�شاركني كاملني يف املجتمع ويحتاجون �إىل امل�ساعدة.
يقع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مو�ضع �شفقة.
النموذج الطبي – يتم التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وك�أن �إعاقتهم هي ال�سبب يف كل العوائق ،ويحفز هذا النموذج الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على التكيف مع بيئتهم بد ًال من العك�س.
النموذج االجتماعي – ي�شري �إىل الإعاقة باعتبارها نتيجة لتفاعل ال�شخ�ص مع بيئته� ،إذ تن�ص ديباجة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على «�أن الإعاقة حتدث ب�سبب التفاعل بني الأ�شخا�ص امل�صابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة
التي حتول دون م�شاركتهم م�شاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين».
النموذج احلقوقي – ينقل االهتمام من االعتمادية �إىل التمكني ،فالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لديهم نف�س حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ككل
املواطنني الآخرين ،وينبغي على احلكومات �أن ت�ضمن احلقوق و�أن يتم م�ساءلتها عن حمايتها.
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وميكن لنواحي النموذجني االجتماعي واحلقوقي
�أن ير�شدا ا�سرتاتيجيات امل�شاركة ال�سيا�سية
ال�شاملة ،فالنموذجني االجتماعي واحلقوقي
يكمالن بع�ضهما البع�ض ،حيث ي�ؤكد النموذج
االجتماعي على �أنها عوائق و�ضعها املجتمع
الذي ي�ستبعد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بينما ي�ؤكد
النموذج احلقوقي على حقوق الإن�سان املت�ساوية
جلميع املواطنني وعلى دور النا�شط للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

اللغة القائمة على احلقوق

تعه ٌد يحمل توقيع حزب �سيا�سي يف مقدونيا ،واعداً الت�صديق على حقوق الأ�شخا�ص ذوي
ّ
الإعاقة يف غ�ضون �أول مئة يوم من عمل الربملان اجلديد ،عقب انتخابات .2011

هناك العديد من وجهات النظر املتعلقة بالكلمات
فمنظري النموذج
امل�ستخدمة لو�صف ا لإعاقةُ ،
االجتماعي يف�ضلون ا�ستخدام م�صطلح «ال�شخ�ص املعاق» لأنه يت�سق مع فكرة �أن ذوي العاهات قد يكونوا «معاقني» ب�سبب قوى خارجية
وجمتمعية بد ًال من عاهتهم ،وي�ستخدم ه�ؤالء املنظرون م�صطلح «الإعاقة» للإ�شارة �إىل اال�ستبعاد الناجت عن العملية املجتمعية بد ًال من
العاهة.
غري �إنه هناك طريقة �أخرى تتمثل يف ا�ستخدام لغة قائمة على فكرة «النا�س �أوالً» ،وطب ًقا لهذه الطريقة ،ف�إعاقة ال�شخ�ص لي�ست ال�صفة
املميزة لديه ،بل واحدة من الكثري من ال�صفات ،وبالتايل ميكن ا�ستخدام عبارتي «الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» و»ذوي الإعاقة» ب�شكل تباديل.
�أما هذا الدليل في�ستخدم لغة النا�س �أو ًال باعتبارها املعيار الذي حددته �أف�ضل املمار�سات طب ًقا التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.لكن ا�ستثناء لهذه القاعدة ُي�ستخدم م�صطلح منظمة معنية ب�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة لو�صف املنظمات
أي�ضا ،وبالرغم من �أن امل�صطلح ال يت�سق ولغة النا�س �أوالً ،فقد �صار امل�صطلح
التي تتكون من �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يعملون على �إدراتها � ً
املف�ضل وال�شائع ا�ستخدامه للإ�شارة �إىل هذا النوع من منظمات املجتمع املدين .لذا ال تتفاج�أ �إذا ما �أ�شار بع�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�إىل �أنف�سهم با�ستخدام كلمات يعتربها غريهم من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سلبية ،فالإعاقة مفهوم م�ستمر يف التطور ،ويطرح اجلدول �أدناه
بع�ض الأمثلة للغة النا�س �أوالً.
ال�شكل  :2لغة النا�س �أو ًال
قل:
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ي�ستخدم كر�سي متحرك
ناخبون من دون �إعاقات
لديها �إعاقة بدنية
�إنها �صماء\�ضعيفة ال�سمع
لديه توحد
لديها �إعاقة فكرية\نف�سية اجتماعية
طفل لديه متالزمة داون
فرد لديه �إيدز
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بد ًال من:

ذوي االحتياجات اخلا�صة ،املعاقني
�سجني الكر�سي املتحرك\رهن الكر�سي املتحرك
�أ�شخا�ص عاديون\�أ�صحاء\قادرون
�إنها ك�سيحة
�إنها معاقة �سمع ًيا
�إنه متوحد
�إنها متخلفة عقل ًيا
طفل داون
�إنه يعاين من الإيدز\مبتلى بالإيدز\�ضحية للإيدز

امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

تنوع جمتمع الإعاقة

الق�سم الأول

عند دعم الإ�رشاك ال�سيا�سي ،ينبغي االلتفات �إىل االختالفات والفروق بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لي�سوا
متطابقني �إذ يوجد بينهم الرجال والن�ساء ،والكبار وال�شباب ،واملثليني وامل�ستقيمني ،وامل�سلمني واليهود ،والأغنياء والفقراء  ،كما ينتمي
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل كل جماعة �إثنية ،وغال ًبا ما ي�ؤدي املزج بني هويات متعددة �إىل تهمي�ش مزدوج �أو ثالثي.
ويجدرالإ�شارة �إىل �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يواجهون �أنواع خمتلفة من التحديات الفريدة من نوعها ،فمثال غال ًبا ما يكون من الأ�سهل
نظرا لعدم وجود عائق يف التوا�صل ،بينما
على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات البدنية والب�رصية �أن يتفاعلوا مع �أ�شخا�ص من غري ذوي الإعاقة ً
ال�ص ٌّم من ناحية �أخرى �صعوبة �أكرب يف حماولة التوا�صل مع من ال يعرفون لغة الإ�شارة ،وميكن لهذه الفجوة يف التوا�صل
غال ًبا ما يواجه ُ
�أن ت�ؤدي �إىل املزيد من التهمي�ش ،وهو ما يعني يف �سياق االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية �أن الأطراف ال�سيا�سية كهيئات �إدارة االنتخابات
والأحزاب ال�سيا�سية يجب �أن يكونوا على دراية مبختلف طرق التوا�صل التي تت�ضمن على �سبيل املثال لغة الإ�شارة �أو التعليقات يف مقطع
فيديو توا�صلي كخطوة �إ�رشاكية ،لكن ينبغي �أن يكون الأطراف مدركني �أن لكل بلد لغة الإ�شارة اخلا�صة به و�أنه يف بع�ض البلدان تكون
هناك اختالفات �إقليمية يف الإ�شارات خا�صة بني جمتمعات ال�صم الأ�صلية .وحتى داخل جمتمع الإعاقة ،غال ًبا ما يعاين الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات الفكرية والنف�سية االجتماعية من التجاهل واال�ستبعاد ب�سبب التمييز ،كما �أن هناك بع�ض الإعاقات التي ال تظهر ب�شكل مبا�رش،
نظرا لهذه االختالفات ،ينبغي
مثل اال�ضطراب ذو االجتاهني �أو الأمل املزمن ،وي�شار �إىل هذه الأنواع من الإعاقات بالإعاقات غري الظاهرةً ،
�أال تتم معاملة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كفئة متطابقة.
أمرا فري ًدا من نوعه مبا �أنها قد حتدث لأي �شخ�ص يف �أي وقت وميكن �أن تكون م�ؤقتة ،كما تختلف طرق جتاوب احلكومات مع
وتعد الإعاقة � ً
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فرغبة احلكومة يف م�ساعدة م�صابي احلروب ميكن �أن ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل توفري �أف�ضل للخدمات ملجتمع
الإعاقة ب�أ�رسه واالعرتاف بحقوقه ،فعلى �سبيل املثال ،يف �أرمينيا ،تتم معاملة م�صابي احلروب ب�إجالل مما ي�ؤدي �إىل ا�ستعداد الدولة �إىل
حت�سني �إمكانية الو�صول .كما ميكن للكوارث الطبيعية �أن ت�ؤدي باحلكومات �إىل الرتكيز على �إ�رشاك ذوي الإعاقة ،ففي بورما مل تبد�أ احلكومة
يف و�ضع �سيا�سات ت�ستهدف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حتى وقوع �إع�صار  ،2008غري �إنه يف غالبية الظروف ،يتطلب املزيد من الإ�رشاك قيام
جمتمع ذوي الإعاقة املحلي والأبطال ذوي العقليات التقدمية يف احلكومة باملدافعة.

ال�سيدات ذوات الإعاقة

غال ًبا ما تواجه ال�سيدات ذوات الإعاقة �ضعف التمييز ب�سبب �إعاقتهن
ونوعهن االجتماعي ،كما تنخف�ض احتماالت متكن ال�سيدات ذوات الإعاقة
من احل�صول على تعليم �أو تدريب مقارن� ،أو رعاية �صحية وت�أهيل� ،أو
فر�ص توظيف مقارنة بال�سيدات من غري ذوات الإعاقة ،ونتيجة لذلك ترتفع
احتماالت معي�شتهن يف فقر وعزلة بعي ًدا عن احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
ملجتمعاتهن.
وطب ًقا للوكالة الأمريكية 8،ت�شكل ال�سيدات ذوات الإعاقة حوايل ثالثة �أرباع
�إجمايل عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف البلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل،
ومع تلك الن�سبة املرتفعة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يواجهون عوائق
باعتبارهن �سيدات ،فمن الأهمية مبكان فهم التحديات القائمة على النوع
االجتماعي التي تعوق ال�سيا�سية الكاملة ،حيث تعيق امل�شاركة ال�سيا�سية
لل�سيدات جمموعة متنوعة من العوائق امل�ؤ�س�سية واالجتماعية\الثقافية التي
غال ًبا ما ت�شكلها الإعاقة.

هذه املطوية ت�ستهدف ن�ساء من بورما قبل انتخابات ،2012
أي�ضا الن�ساء ذوات الإعاقة.
وت�شمل � ً

 8ال�سيدات ذوات الإعاقة .الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
“.”http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities

�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية
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فعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،غال ًبا ما يكون الوفاء ب�رشوط املواطنة �أو التوثيق الالزمة
لت�سجيل الناخبني �أ�صعب على ال�سيدات منه على الرجال ب�سبب قوانني املواطنة
التمييزية يف الكثري من البلدان ،حيث �أن الت�سجيل للت�صويت وعملية الت�صويت غال ًبا
ما ي�صحبهما �أوقات انتظار طويلة �أو م�سافات �سفر كبرية تتعار�ض مع امل�س�ؤوليات
املنزلية لل�سيدات� ،أو جداول عملهن� ،أو نق�ص ما لديهن من �أموال وحرية حركة .يف
البلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل ،تعي�ش  %70-65من ال�سيدات ذوات الإعاقة يف
9
مناطق ريفية مما يزيد من �صعوبة و�صولهم �إىل اللجان االنتخابية.
كما متثل م�شكالت ال�سالمة املتعلقة بالعنف االنتخابي القائم على النوع االجتماعي
عائق �آخر �أمام امل�شاركة ال�سيا�سية لل�سيدات� ،إذ تبلغ احتماالت تعر�ض ال�سيدات ذوات
الإعاقة �إىل عنف بدين �أو جن�سي ثالثة �أ�ضعاف احتماالت تعر�ض ال�سيدات غري ذوات
10
الإعاقة له.

ممار�سة �سليمة
يف بورما ،و ّفرت امل�ؤ�س�سة الدولية
للنظم االنتخابية التدريب لبناء
و�سواهن،
قدرات الن�ساء ذوات الإعاقة
ّ
امل�صن ّفات �ضمن فئة القيادات ال�شعبية،
لتعزيز ثقتهن ب�أنف�سهن ومتكينهن
من امل�شاركة يف العملية االنتقالية
واملدافعة عن الأولويات اخلا�صة بهن.

وتت�ضمن العوائق االجتماعية والثقافية التي تواجه م�شاركة املر�أة االفتقار �إىل الوعي املدين وال�سيا�سي الذي غال ًبا ما ينتج عن انخفا�ض
م�ستويات معرفة القراءة والكتابة والتعليم بني ال�سيدات� ،إال �أن امل�ستويات الأقل من التعليم التي يعاين منها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غال ًبا
ما تكون �أعلى بني ال�سيدات ،حيث يقدر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي معدالت معرفة القراءة والكتابة بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب،%3
11
بينما تنخف�ض تلك الن�سبة �إىل  %1بني ال�سيدات ذوات الإعاقة عامل ًيا.
وميكن للتقاليد الثقافية التي تقيد ا�ستقاللية املر�أة �أو ترهب املر�أة عن ممار�سة اختيارتها الفردية �أن ت�سفر عن الت�صويت بالوكالة 12،لكن
يف حالة ال�سيدات ذوات الإعاقة الالتي تعتمدن ب�شكل �أكرب على الدعم الأ�رسي يزداد هذا اخلطر.
وبالرغم من �أن القانون يعرتف بكل حقوق املر�أة تقري ًبا ،ف�إن حتقيق التقدم يف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ومتثيلها غال ًبا ما يتخلف عن
م�ؤ�رشات التنمية الأخرى ،ويف الوقت ذاته ال يزال عدد امل�رشوعات ،والعامالت يف جمال �إدارة االنتخابات ،وقياديات الأحزاب ال�سيا�سية
�صغريا ب�شكل خميف مع توافر م�ستويات �أقل من التمثيل لل�سيدات ذوات الإعاقة ،وميكن لتواجد ال�سيدات يف منا�صب قيادية مع زمالئهن
ً
هاما يف عك�س هذا التوجه .ففي بع�ض البلدان كالعراق ورواندا ،حتققت بع�ض
ا
دور
يلعب
أن
�
االجتماعي
النوع
ألة
�
مل�س
املراعون
الرجال
من
ً ً
املكا�سب يف املجال�س الت�رشيعية من خالل ح�ص�ص النوع االجتماعي ،حيث �إن امل�شاركة الكاملة لل�سيدات يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
أي�ضا.
واالقت�صادية ال تفيدهن وحدهن ،بل تفيد عائالتهن وجمتمعاتهن وبالدهن � ً

املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

يتوىل قيادة احلركة العاملية حلقوق الإعاقة يف الأ�سا�س �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة من خالل املدافعة والتنظيم .وي�شري م�صطلح منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل املنظمات التي يديرها �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة ول�صاحلهم ،ومع �أن الأ�شخا�ص غري ذوي الإعاقة يحتلون يف
بع�ض الأحيان ع�ضوية منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فغالبية الع�ضويات والقيادات يجب �أن تذهب لذوي الإعاقة حتى ميكن اعتبار
املنظمة منظمة �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،وتتواجد منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كل بلد تقري ًبا ومتيل �إىل االلتفاف حول �شعار موحد
هو «ال �شيء يخ�صنا من دوننا».
« 9ورقة حقائق :العنف �ضد ال�سيدات والفتيات ذوات الإعاقة» وومن ووت�ش .الأمم املتحدة.

“.”http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact sheet VAWG with disabilities FINAL .pdf

 10البنك الدويل\جامعة ييل« .الإيدز والإعاقة :ت�سجيل الأ�صوات املختفية» �أبريل .2004:10

“.”http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Health-and-Wellness/HIVAIDS.pdf

 11ت�أهيل الأمم املتحدة».ورقة حقائق ت�أهيل الأمم املتحدة ب�ش�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» .الأمم املتحدة

“?http://www.un.org/disabilities/default.asp

�شخ�صا �آخر للت�صويت نيابة عنه.
 12الت�صويت بالإنابة هو قيام ال�شخ�ص بت�سمية
ً
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الق�سم الأول

لذلك يعد �إ�رشاك املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة خطوة �أوىل و�أ�سا�سية على طريق ت�صميم
الربامج ال�شاملة ،فهي تقدم خربة ذوي الإعاقة
يف عملية ت�صميم الربامج ال�شاملة ،وتنفيذها،
ومتابعتها ،وتقييمها ،وميكنها تعبئة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من خالل �شبكاتها للم�شاركة .وهناك
منظمات ا�شخا�ص ذوي �إعاقة تركز على نوع معني
من الإعاقة على امل�ستوى الوطني وجمموعات
مظلية ت�شمل �أع�ضاء من جميع �أنحاء البالد لديهم
كل �أنواع الإعاقة ،كما �أن هناك العديد من التجمعات
الإقليمية والدولية كال�شبكة الأفريقية لل�شباب
ذوي الإعاقة ،13واملنتدى الأوروبي للإعاقة،14
والتحالف الدويل للإعاقة 15.واملنظمات التي تعمل
ل�صالح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة دون �أن ت�شملهم
بال�رضورة يف كل م�ستويات ع�ضويتها ميكنها �أن
أي�ضا� ،إال �إنه
تكون �رشكاء جمتمع مدين مفيدين � ً
يف�ضل العمل مع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ل�ضمان �إدراج منظور الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف ت�صميم وتنفيذ الربامج.

يدون مالحظاتهن بطريقة برايل �أثناء تدريب حول احلقوق املدنية
ن�ساء يف بورما ّ
واالنتخابية.

تق�سيم جمتمع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

دائما مقابلة جمموعة من املنظمات ،وهو ما يت�ضمن منظمات متثل �أنواع معنية من الإعاقة،
قبل التعامل مع �أي �رشيك حملي ،من املفيد ً
بالإ�ضافة �إىل منظمات معنية ب�أنواع خمتلفة من الإعاقة متثل كل �أنواع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فاملنظمات التي تعمل يف مناطق ريفية
غال ًبا ما يكون لديها �أولويات واهتمامات خمتلفة ،وبالتايل ينبغي �إ�رشاكهم يف عملية ت�صميم الربامج مع املنظمات التي تعمل يف مراكز
ح�رضية .ففي حالة الدخول يف �رشاكة مع منظمة معنية ب�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،هناك العديد من العوامل التي تتطلب املزيد من الدرا�سة وقد
ت�ؤدي �إىل احلاجة �إىل تخ�صي�ص وقت �إ�ضايف لتق�سيم جمتمع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وقد يكون هناك تق�سيمات داخل جمتمع الإعاقة قائمة على مواقف املنظمات من الق�ضايا واهتمامهم بالن�شاط ال�سيا�سي ،فمن ال�صعب
نظرا
التحرك يف جمتمع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إذ قد ت�شعر منظمات معينة باحلاجة �إىل جتنب احلراك ال�سيا�سي العلني ً
العتمادهم على املوارد احلكومية للقيام مبهتمهم الأ�سا�سية يف تقدمي اخلدمات .وقد يكون لدى بع�ض املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة موقف مف�ضل ناجت عن ارتباطات بحزب �سيا�سي بعينه �أو عن تارخيهم باعتبارهم امل�ستفيد الرئي�سي من املوارد احلكومية ،كما
قد يكون هناك ا�ستياء بني منظمات خمتلفة تتناف�س على جمموعة حمدودة من املوارد ،حيث تعتمد بع�ض املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة على متويل من جهات مانحة �أو مقدمي دعم ي�ؤثر موظفيهم على �أعمال و�رشاكات املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 13ال�شبكة الأفريقية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة “.”http://aywdn.wordpress.com
 14املنتدى الأوروبي للإعاقة “.”http://www.edf-feph.org
 15التحالف الدويل للإعاقة “.”http://www.internationaldisabilityalliance.org/en
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�إال �إنه يف بع�ض احلاالت ،ميكن للمنظمات املعنية ب�أنواع خمتلفة من الإعاقة �أن
تكون �أكرث ا�ستعدا ًدا للدخول يف احلراك ال�سيا�سي من املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة التي متثل فئة واحدة ،فاملنظمات التي متثل �إعاقة واحدة غال ًبا ما
تكون �أكرث ارتباطً ا بالو�ضع احلايل وقد ال ترى فائدة من رفع �أ�صواتها �أو من الدخول
يف �رشاكات مع منظمات �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة �أخرى تنظر �إليها باعتبارها منظمات
ت�أخذ الرتكيز واملوارد من جمتمعاتهم� ،إال �أن هذا ال يعني �أن املنظمات املعنية
ب�أنواع خمتلفة من الإعاقة هي وحدها من ميثل ال�رشكاء املنا�سبني يف برامج
امل�ساعدة الدميقراطية ،بل يعني فقط �أن املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لديها دوافع وق�ضايا مت�شابكة يف كل موقف ،ففي الكثري من املواقف ،قد يكون من
املفيد تقدمي امل�ساعدة ملجموعة متنوعة من املنظمات يف البداية ،ثم البحث عن
فر�ص تتقاطع فيها االحتياجات واالهتمامات وتت�ضح فيها فوائد العمل اجلماعي
ب�صورة �أكرب.
وقد يكون هناك فجوة بني الأجيال الأكرب والأجيال الأ�صغر فيما يتعلق مب�ستوى
ا�ستعدادهم للم�شاركة �سيا�س ًيا ،وهو الأمر املرتبط مبجتمع الإعاقة يف �سياقات بلدان
حذرا يف املخاطرة بالروابط ال�سيا�سية
حمددة ،حيث �إن الأجيال الأكرب قد تكون �أكرث ً
والدعم احلكومي و�أقل مي ًال للم�شاركة يف املنظمات واجلهود اخلا�صة ب�أنواع خمتلفة
من الإعاقة.

الأ�سا�س القانوين للحقوق ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

16

ممار�سة �سليمة
يف بحثه عن �رشكاء لربنامج ي�ستهدف
م�ساعدة جمتمع ذوي الإعاقة ،توا�صل
املعهد الدميقراطي الوطني مع منظمات
غري حكومية �أخرى تهتم ب�ش�ؤون
الإعاقة يف البلد ،مبا فيها املنظمة
الدولية للمعوقني .وبعد �أن ر�صد عدداً
من املنظمات البارزة املعنية بذوي
قيم املنظمات الأكرث �أهلية
الإعاقةّ ،
للم�ساعدة يف بناء املهارات ال�سيا�سية،
عاقداً يف النهاية ال�رشاكة مع املنظمات
التي بدت �أكرث رغب ًة واهتمام ًا يف
االنخراط يف العمل ال�سيا�سي .ال �شكّ � ّأن
ر�سم هذه اخلريطة الأولية قبل ال�رشوع
بتنفيذ الربنامج ج ّنب املعهد االرتباط
مبنظمات ي�ؤخذ عليها انحيازها
ال�سيا�سي �أو عدم اهتمامها بامل�سار
الإ�صالحي.

يعد مفهوم «ال�شخ�ص الواحد وال�صوت الواحد» جوهري لتحقيق الدميقراطية ،فاحلق يف الت�صويت يوفر فر�صة لكل الأ�شخا�ص كي ي�ؤثروا
على القرارات التي ت�ؤثر على حياتهم ،لكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غال ًبا ما يعانون من التمييز �ضدهم يف هذا ال�صدد.
وتعترب اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعيار الدويل الإر�شادي فيما يخ�ص �إ�رشاك ذوي الإعاقة ،فقد وقع عليها  %82من الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة و�صدق عليها  %72من هذه الدول ،17حيث تن�ص املادة  29من االتفاقية على امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة ،وتطالب الدول ب«�أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على قدم
امل�ساواة مع الآخرين� ،إما مبا�رشة و�إما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية».
بينما تركز املادة  12على الأهلية القانونية ،وهي م�س�ألة غال ًبا ما ت�ؤثر على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الفكرية �أو النف�سية االجتماعية،
وهي املادة التي ت�شرتط �أن ت�ضمن احلكومات «حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االعرتاف بهم يف كل مكان ك�أ�شخا�ص �أمام القانون» ،و�أن
«يتمتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�أهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع �آخرين» ،و�أن يتم ال�سماح لهم باحل�صول على دعم يف ممار�سة هذه
احلقوق .وهو ما يعني يف �سياق االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية �أن قوانني االنتخابات ينبغي �أال حتتوي على ن�صو�ص تقيد حق الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني �إىل الو�صاية يف الت�صويت ،ويف حالة احتياج �أي ناخب �إىل امل�ساعدة ،ينبغي توفريها له �أو لها.
وقد �أدت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل رفع الرتكيز على الإعاقة حول
العامل� ،إذ وفرت فر�صة لرفع الوعي العام ب�ش�أن حقوق الإعاقة ،وفر�صة لدفع هيئات
�إدارة االنتخابات وغريها من اجلهات احلكومية يف البلدان التي وقعت على االتفاقية
 16مقتطفات من املعايري املوجودة يف امللحق.
 17ت�أهيل الأمم املتحدة «التوقيعات والت�صديقات القائمة على اتفاقيات واالختيارية» الأمم املتحدة
 .http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166مت الدخول على االتفاقية �أخر مرة يف 27نوفمرب.2013 ،
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امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

و ّزعت املنظمة املظلة املعنية بذوي
الإعاقة يف زميبابوي ن�سخ ًا عن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل جميع
امل�س�ؤولني يف هيئات �إدارة االنتخابات
على امل�ستوى املحلي ،وذلك يف �إطار
مبادرة تهدف �إىل توعية املوظفني على
هذه احلقوق.

الق�سم الأول

للوفاء بالتزاماتها الدولية ،كما توفر االتفاقية م�ساحة �سيا�سية جديدة ميكن من
خاللها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة م�ساءلة احلكومات ب�صورة �أكرب ب�ش�أن الق�ضايا التي
تهمهم ،فوجود هذه الوثيقة املعرتف بها دول ًيا يعطي املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة فر�صة مطالبة الدول بالتوقيع على الن�صو�ص املدرجة يف االتفاقية
والت�صديق عليها وتنفيذها بالكامل .وميكن ملتابعة تنفيذ االتفاقية �أن ي�ؤدي �إىل فتح
حوار �أو�سع بني �صناع القرار ب�ش�أن العوائق التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عند
امل�شاركة يف كل بلد وب�ش�أن و�ضع �سيا�سات عامة �أ�شمل.

ممار�سة �سليمة

وميكن التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فتح املجال لإ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �أثناء االنتخابات ،وبالإ�ضافة �إىل الن�صو�ص التي ت�ضمن احلق يف امل�شاركة،
ميكن للمواطنني ا�ستخدام املعايري املو�ضحة يف االتفاقية باعتبارها نقطة بداية
ال�رشاك جوهري و�أ�سا�س للمدافعة عن ق�ضايا معينة متثل �أهمية ،وهكذا تخلق االتفاقية بيئة منا�سبة لإجراء مناق�شات �سيا�سية ب�ش�أن ق�ضايا
الإعاقة التي مل يكن من املحتمل �إجرائها يف ظروف �أخرى ،فهي ت�سمح للمواطنني بالدخول يف مناق�شات طب ًقا للمعايري وال�رشوط الدولية املقبولة
مبوجب �إلزامات املعاهدة وتخلق م�ستوى �إ�ضايف من التحديد يف املناق�شات� ،إذ توفر االتفاقية نقطة بداية لتفاعل ذو معنى ولي�س �سطح ًيا.
وحتمي املعاهدات الدولية الأخرى حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت واالنتخاب ،كما هو احلال يف املادة  25من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،18واملادة  12من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.19

عر�ضا �أمام املجل�س الوطني لدمج وتنمية الأ�شخا�ص
ً
تقدم
معنية بذوي الإعاقة ّ
منظمة مك�سيكية ّ
ذوي الإعاقة قبل انتخابات .2012

لكن التعليق العام  )4(24على العهد الدويل
ي�سمح للدول بتنفيذ احلرمان من حق الت�صويت
�أو تقلد املنا�صب ب�سب «القدرة العقلية» 20.وقد
فتح العهد الدويل املجال للتوقيع يف ،1966
فالتوجهات احلديثة يف القانون الدويل
كاتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والفقه
القانوين املرتبط بها مثل ق�ضية املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان كي�س �ضد املجر تعد
دلي ًال على �أن احلقوق قد تطورت و�أن املعايري
احلديثة تنت�رش على عك�س التعليق العام .ففي
حكم املحكمة الأوروبية يف ق�ضية كي�س �ضد
املجر ،رجعت املحكمة �إىل قانون الق�ضية الذي
قال �أن «احلق يف الت�صويت لي�س منحة .ففي
القرن الواحد وع�رشين يجب �أن يكون االفرتا�ض
يف دولة دميقراطية ل�صالح الإ�رشاك ،حيث
21
�صار االقرتاع العام هو املبد�أ الأ�سا�سي».

« 18العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية» – الأمم املتحدة .http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
 19الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان» .الأمم املتحدة .http://www.un.org/en/documents/udhr
 20الأمم املتحدة :مكتب املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان» التعليق العام رقم  :25احلق يف امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،وحقوق الت�صويت ،وحق احل�صول على اخلدمة
العامة بالت�ساوي (املادة .http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument 1996.)25
� 21أالجو�س كي�س �ضد املجر .املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 20 .مايو  .2010ق�ضية االجو�س كي�س �ضد املجر .املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
.http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800
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«

�أعتقد �أن متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من الت�صويت وامل�شاركة يف
تلك العملية يربطنا باملجتمع ومبواطني البلد الذي نعي�ش فيه ،لذا
فهي م�س�ألة �شديدة اجلدية.

«

�شارلوت ماكلني -ناالبو
من�سق تنمية �إ�رشاك ذوي الإعاقة ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أي�ضا معايري �إقليمية مثل �إعالن بايل ب�ش�أن تعزيز دور وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إحتاد دول جنوب �رشق �آ�سيا ،22و�إعالن
وهناك � ً
23
فيني�سيا املراجع والتف�سريي ملدونة املمار�سة اجليدة يف الأمور االنتخابية ب�ش�أن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .

�سيا�سات الإعاقة بني وكاالت دعم التنمية
أثرا
تبنت الكثري من وكاالت الدعم �سيا�سات �إ�رشاك لإعاقات متعددة ل�ضمان �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف برامج التنمية وت�أثرهم بها ت� ً
�إيجاب ًيا ،24فمثل هذه ال�سيا�سات ت�ساعد على �إعطاء �إ�رشاك الإعاقة �أولوية وتقدمي �أطر ي�سرت�شد بها العاملون يف جمال التنمية يف عملهم.
لذلك طرحت الوكالة الأ�سرتالية للتنمية الدولية واحدة من �أكرث �سيا�سات �إ�رشاك الإعاقة �شمو ًال يف  2008حتت عنوان «التنمية للجميع».25
والناجت الرئي�سي لال�سرتاتيجية املو�ضوعة بالت�شاور مع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وم�ؤ�س�سات احلكومة امل�س�ؤولة يف
 20بلد من متلقي امل�ساعدة يتمثل يف «دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتح�سني م�ستوى حياتهم من خالل �إمكانية �أف�ضل للح�صول على
نف�س الفر�ص يف امل�شاركة ،واال�سهام ،و�صناعة القرار ،والرفاهة االجتماعية كالآخرين» .و�ضمن �إطار هذه اال�سرتاتيجية ،توجه الوكالة
الأ�سرتالية املوارد للحد من مواطن اخللل التي ميكن جتنبها يف الربامج التي تركز على جماالت ك�أمن الطرق والعمى الذي ميكن جتنبه.
وبالإ�ضافة �إىل هذه ال�سيا�سة امل�ستهدفة� ،أدرجت الوكالة الأ�سرتالية «تعزيز حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» كواحد من �أهداف التنمية الكلية
تقييما ال�سرتاتيجية الدعم للجميع جرى يف  2012عن التمويل املخ�ص�ص وعن �إر�شادات
الع�رشة �ضمن �سيا�سة �أ�سرتاليا يف الدعم .وقد ك�شف
ً
وا�ضحة وموظفني ملتزمني يف كال من كانبريا والعديد من املواقع حول العامل مما �أدى �إىل تطورات ملحوظة يف حياة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف البلدان امل�ستفيدة.26
ولدى الوكالة الأمريكية �سيا�سة �إعاقة مطبقة منذ  1997حتث ال�رشكاء واملوظفني «على جتنب التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الربامج التي متولها الوكالة الأمريكية وعلى حتفيز �إ�رشاك �رشكاء ،وحكومات ،ومنظمات منفذة ،وغريهم من اجلهات املانحة من البلد
امل�ضيف يف تعزيز مناخ حمارب للتمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتوفري فر�صة م�ساوية لهم .27وت�ؤكد ال�سيا�سة على �أن الق�ضايا
املرتبطة بالإعاقة �رضورية للتنمية الدولية ،و�أن الت�شاور مع �أع�ضاء جمتمع الإعاقة �شديد الأهمية ،و�أن اال�ستثمار يف منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وتقويتها خطوات �أ�سا�سية لتعزيز حقوق الأن�سان اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 22احتاد دول جنوب �رشق �آ�سيا «�إعالن بايل ب�ش�أن تعزيز دور وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احتاد دول جنوب �رشق �آ�سيا»

“.”http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf

 23جمل�س �أوروبا وجلنة فيني�سيا «الإعالن املراجع والتف�سريي ملدونة املمار�سة اجليدة يف الأمور االنتخابية ب�ش�أن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة»

<.>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx
 24جمموعة �سيا�سات �إ�رشاك �إعاقة من �إعداد موبيليتي �إنرتنا�شيونال متاح على.http://www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_html :

« 25الوكالة الأ�سرتالية للتنمية الدولية «التننمية للجميع :جتاه برنامج دعم �أ�سرتايل �شامل للإعاقة »2012-2009
<.>http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.aspx

 26كيلي ،وليندا ،ولوريان وابلينج� .أ�سرتاليا.الوكالة الأ�سرتالية للتنمية الدولية .ا�سرتاتيجية التنمية للجميع :مراجعة ن�صفية.2012 .
<.>http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.pdf

 27الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .مكتب تن�سيق ال�سيا�سة والربنامج .ورقة �سيا�سة الوكالة الأمريكية ب�ش�أن الإعاقة ،وا�شنطن العا�صمة.1997 ،
<.>http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
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ومن �أجل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على التزام الوكالة الأمريكية بتحقيق التنمية ال�شاملة� ،أ�صدرت الوكالة توجيهني ب�سيا�سات:

الق�سم الأول

توجيه �سيا�سة امل�ساعدة يف ال�رشاء  )AAPD( 17-04الداعم ل�سيا�سة الإعاقة اخلا�صة بالوكالة الأمريكية يف العقود ،واملنح،
والعقود التعاونية :مت و�ضع هذا التوجيه من �أجل �ضمان التزام املتعاقدين ومتلقي املنح لأق�صى درجة ممكنة و�ضمن �إطار املنحة
ب�سيا�سة الإعاقة اخلا�صة بالوكالة الأمريكية ،فهي حتتوي على ن�صو�ص يجب �إ�ضافتها يف كل الطلبات واملنح الناجتة عن ذلك
للعقود ،واملنح ،والعقود التعاونية.

 07-05 AAPDالداعم ملعيار الوكالة الأمريكية لإمكانية و�صول املعاقني يف العقود ،واملنح ،والعقود التعاونية :ي�شرتط هذا
ملزم�أ يف كل العقود ،واملنح ،والعقود التعاونية مبعايري �إمكانية الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كل
التوجيه توافر ً
ن�صا ً
البنايات �أو املن�ش�أت اجلديدة �أو التي خ�ضعت لأعمال جتديد �أو تغيري.
كما �أن الوكالة الأمريكية لديها قائمة بريدية لأبطال الإعاقة ت�شجع العاملني يف املقر الرئي�سي ويف مقار البعثات على الت�شارك يف الدرو�س
امل�ستفادة وعلى طلب الإر�شاد ب�ش�أن ممار�سات الإعاقة ال�شاملة.
وعالوة على ذلك ،ت�ؤكد وكاالت احلكومة الأمريكية الأخرى على �أهمية �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أن�شطتهم ،حيث ي�شري مكتب
الدميقراطية وحقوق الإن�سان والعمل التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية حتدي ًدا �إىل �إ�رشاك الإعاقة يف معايري مراجعة املقرتحات اخلا�صة
بهم ،فق�سم «متابعة وتقييم الربنامج» يو�صي بت�صنيف البيانات تب ًعا للإعاقة ،وتن�ص «جودة فكرة الربنامج» على �أن الربامج ينبغي �أن
تنمي حقوق «ال�سكان املعر�ضني للخطر �أكرث من غريهم والأ�ضعف ،من بينهم املر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة »...وبالتايل يعد مكتب
الدميقراطية وحقوق الإن�سان والعمل مثا ًال جي ًدا على اجلهة املانحة التي ت�ؤكد على �أهمية �إ�رشاك الإعاقة يف الأن�شطة ،والأهداف ،والأغرا�ض
املقابلة ،وينفذ هذه ال�سيا�سة من خالل منح نقاط �إ�ضافية للمقرتحات ال�شاملة.
وعلى نحو مماثل ،الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية و�ضعت �سيا�سة �إ�رشاك يف  2009حتت عنوان حقوق الإن�سان للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،28
وكان الهدف املو�ضح لل�سيا�سة احرتام حقوق الإن�سان اخلا�صة باملر�أة والرجل والفتاة والفتى من ذوي الإعاقة ،وتوفري فر�ص �أف�ضل،
وتوفري املجال لتح�سني ظروفهم احلياتية يف البلدان التي تقدم فيها ال�سويد تعاون تنموي .وتنادي ال�سيا�سة بااللتفات �إىل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف العمل وعمليات �إتخاذ القرار اخلا�صة بالوكالة ال�سويدية ،كما ت�ضيف ن�صو�ص ل�ضمان حتقيق فهم وتوفري معرفة �أكرب
لأفراد ومنفذي الوكالة ال�سويدية حول موقف حقوق الإن�سان والظروف احلياتية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث متثل ال�سيا�سة جه ًدا يهدف
�إىل ا�ستخدام بيان ال�سيا�سة العامة لل�سويد القائمة على احلقوق ب�ش�أن التنمية العاملية الذي يقول ب�أن «منظور احلقوق يت�ضمن تركي ًزا على
الفئات التي يقع عليها متييز من بينها الأفراد والفئات املهم�شة� ،إذ ينبغي �أن يكون النا�س قادرين على التمتع بحقوقهم بغ�ض النظر عن
النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو الإعاقة� ،أو املجموعة الإثنية� ،أو التوجه اجلن�سي ».لكن الأهم �أن ال�سيا�سة مت و�ضعها بعد �إجراء حتليل يقول
أثرا كاف ًيا فيما يخ�ص
ب�أن ورقة املوقف ال�صادرة عن الوكالة ال�سويدية يف  2005حتت عنوان الأطفال والبالغني ذوي التحديات مل حتقق � ً
�ضمان �إ�رشاك الإعاقة يف �أعمال الوكالة .ويعد هذا التقييم املنتظم لت�أثري ال�سيا�سة والتطويرات التالية جانب �أ�سا�سي �آخر يف �سيا�سة الوكالة
ال�سويدية.
وقد �ألف �صندوق حقوق الإعاقة بالتعاون مع اجلهات املانحة وجمتمع الإعاقة كتاب حتت عنوان ما بعد العمل اخلريي\دليل اجلهة
املانحة للإ�رشاك 29يتحدث عن كيفية ا�ستغالل اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وكيفية ا�ستخدام اجلهات املانحة ملنهج قائم على احلقوق
للتعامل مع الإعاقة يف برامج التنمية الدولية.
 28دال�سرتوم ،و�أنيتا ،و�شارلوتا بريدبريج ،وليندا ليندبلوم،وكري�ستني لوندبرج ،وجون نوركفي�ست ،وكاميال �أوتو�سون ،الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ،حقوق الإن�سان

للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،الوكالة ال�سويدية للتنمية الدوليةhttp://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1< .2009 ،
.>&orderlistmainid=294&printfileid=294&filex=402323664960

 29داوين برو�س ،ولوريان وابلينج «ما بعد العمل اخلريي\دليل اجلهة املانحة للإ�رشاك» �صندوق حقوق الإعاقة.

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

كما هو مذكور من قبل ،لدى الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة الرغبة والقدرة على امل�شاركة
يف �صناعة القرارات التي ت�ؤثر على حياتهم،
وعلى الرغم من ذلك ،فهم يواجهون عوائق
حتد من قدرتهم على الو�صول �أو متنعهم
منه .ويو�ضح �شكل  3العوائق ال�شائعة التي
يواجهها الكثري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
م�صنفة على ح�سب الو�صمات االجتماعية،
والأطر\الأ�سا�سات القانونية التميزية،
واملناهج الراعية ل�صانعي القرار� ،إال �أن
بع�ض العوائق تعترب فريدة �إذ تتواجد يف
مناطق بعينها ،فعلى �سبيل املثال ،يف
بع�ض ال�سياقات الأفريقية تعترب الإعاقة يف
بع�ض الأحيان لعنة وقعت ب�سبب حماقة يف
حياة �سابقة .و�سوف يتم التعامل الح ًقا مع
العوائق الأخرى التي تخ�ص �أنواع بعينها
من الإعاقات وتخ�ص املراحل املميزة
لدورة االنتخابات.

ال�شكل :3العوائق التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الإطار القانوين
التمييزي

الو�صمة املجتمعية
نق�ص التمكني

قوانني الو�صاية

نق�ص القدرة
الو�صمة الدينية\الثقافية
العار الأ�رسي\ال�سجن يف املنزل
�إ�ضفاء ال�صفة امل�ؤ�س�سية

عوائق
�إمكانية
الو�صول

نظم التعليم العام\
املدار�س التي ي�سهل
دخولها\ املكاتب \
احلكومية

اخلطاب الإيجابي الذي ال يقابله
حت�سني �إمكانية امل�شاركة يف العملية
ال�سيا�سية

مناهج القبول الرمزي\الدعم

وبالإ�ضافة �إىل هذه العوائق الفريدة ،يواجه
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة نف�س التحديات التي
ت�ؤثر على املواطنني الآخرين ،ففي الكثري من الدميقراطيات اجلديدة والنا�شئة ،يفتقر غالبية ال�سكان �إىل جتربة الت�صويت وغريها من �أ�شكال
امل�شاركة ال�سيا�سية ،وباملثل ،ف�إن املجال�س الت�رشيعية والأحزاب ال�سيا�سية قد ال تتوا�صل مع املواطنني خالل و�ضع ال�سيا�سات �أو قد ال تقدر
الدور الذي ميكن للمجتمع املدين �أن يلعبه يف الرقابة على امل�ؤ�س�سات احلاكمة ،حيث ت�ؤثر حمدودية امل�ساحة ال�سيا�سية وغياب م�ساءلة
احلكومة يف هذه املواقف �سل ًبا على كل املواطنني ب�رصف النظر عن الإعاقة .وبالتايل يجب على برامج التطور الدميقراطي الهادفة �إىل
حتقيق �إ�رشاك �أكرب للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة االلتفات �إىل حتديات البيئة الكلية والأخذ يف االعتبار الدور الذي ميكن �أن يلعبه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف م�ساعدة الدميقراطية على التو�سع والتعمق.
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«

الق�سم الأول

من الأهمية مبكان �أن يتم النظر �إىل الأ�شخا�ص املعاقني باعتبارهم
جزء من الكل ،و�أن تعرتف احلكومة واملجتمع املدين باحلاجة
�إىل القدرة على م�ساعدة �أكرب عدد ممكن من النا�س الراغبني يف
فعليا ،فهذا هو ما نطمح
امل�شاركة يف االنتخابات على الت�صويت ً
فعالً �إىل حتقيقه.

«

جوديث هيومان
م�ست�شار خا�ص يف حقوق الإعاقة الدولية ،وزارة اخلارجية

ا�سرتاتيجيات دعم العمليات االنتخابية وال�سيا�سية ال�شاملة
تتبع الأق�سام من الثاين �إىل الرابع يف هذا الدليل الدورة االنتخابية ،حيث ميثل كل ق�سم مرحلة خمتلفة من الدورة ويناق�ش حتديات حمددة
يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فاالقرتاحات يتم عملها لتح�سني �إمكانية الو�صول وتقوية الإ�رشاك ال�سيا�سي.
ين�صب تركيز االقرتاحات على �أربع ا�سرتاتيجيات داعمة لبع�ضها البع�ض.

 .1متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �رشكاء هامني يف الربامج التي ين�صب تركيزها على االنتخابات
منربا �سابق التجهيز لتعبئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومتثيل م�صالح الأ�شخا�ص
والعملية ال�سيا�سية ،فمنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة توفر ً
ذوي الإعاقة ،لذلك ينبغي �إ�رشاكهم يف كل مراحل دورة الربنامج التي تت�ضمن مراحل الت�صميم والتنفيذ واملتابعة والتقييم .ومن �أجل العمل
بفاعلية ،ميكن ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اال�ستفادة من التدريب على خمتلف جوانب النظام االنتخابي والهيكل احلكومي ،وبالتايل
فبناء القدرات لتطوير املهارات التنظيمية الأ�سا�سية مثل الإدارة والعالقات العامة ،ومهارات املدافعة التي ت�ساعد منظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على التفاعل مع امل�س�ؤولني احلكوميني ،والإعالم ،واملنظمات الدولية ،وغريها من املنظمات تعد مفيدة ،وقد يت�ضمن هذا التدريب
مو�ضوعات تدور حول كيفية بناء التحالفات واحل�صول على الدعم املايل ،فهذا الدعم ميكن �أن ي�شكل ال�صورة ال�سيا�سية ملنظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وي�ساعدهم على �إدراج ق�ضاياهم على الأجندة ال�سيا�سية .ويجدر الإ�شارة �إىل �أن قيام اجلهات املانحة الدولية وال�رشكاء
املنفذين بت�شغيل �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة كموظفني خا�صة يف املنا�صب القيادية يقوي العمليات االنتخابية وال�سيا�سية.

 .2دعم امل�ؤ�س�سات احلكومية

الربامج التي تقدم الدعم للم�ؤ�س�سات احلكومية كاملجال�س الت�رشيعية وهيئات �إدارة االنتخابات توفر فر�صة زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،فمن خالل توفري امل�ساعدة الفنية للهيئات احلكومية التي ت�ضع الأطر القانونية ،ميكن لربامج تطوير الدميقراطية بناء مهارات
هذه امل�ؤ�س�سات لإجراء تقييمات حلقوق جمتمع الإعاقة �أو الأثار التي �سوف ترتكها ال�سيا�سات املقرتحة على ذلك املجتمع .كما ت�شجع الربامج
الهيئات احلكومية على الدخول يف �رشاكات مع املنظمات املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من جهودهم داعمني لوجهة نظر الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنني ممُ كنني ينبغي ا�ست�شارتهم ب�ش�أن الق�ضايا التي ت�ؤثر على حياتهم .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن يتم دعم
منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التوا�صل مبا�رشة مع �أ�صحاب امل�صالح احلكوميني ،حيث يعد ن�رش الوعي بني �صانعي القرار خطوة �أ�سا�سية
يف متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من امل�شاركة م�شاركة كاملة يف احلياة ال�سيا�سية من خالل تغيري القوانني وال�سيا�سات اال�ستبعادية.

� .3إ�رشاك ال�رشكاء من منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حتالفات منظمات املجتمع املدين
غال ًبا ما تت�ضمن برامج دعم الدميقراطية اخلا�صة باالنتخابات دعم فني ومايل
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لل�شبكات والتحالفات التي تنفذ �أن�شطة كاملراقبة املحلية لالنتخابات �أو تثقيف
الناخبني ،فهذه اجلهود تعد �رضورية مل�ساعدة املواطنني لأن يكون لهم �صو ًتا �أكرث
ا�ستنارة ولتعزيز عمليات االنتخابات التي تتمتع مب�صداقية .ويحقق �إ�رشاك منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف هذه ال�شبكات والتحالفات �أهداف متعددة� ،أولها هو
ال�سماح ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باكت�ساب اخلربة وتعلم �أف�ضل املمار�سات
من منظمات املجتمع املدين الزميلة ،فمنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تكت�سب
مهارات يف حتديد الق�ضايا وعمل احلمالت ،وغال ًبا ما تزداد ثقتهم من خالل العمل
مع منظمات زميلة .ويعترب هذا الإح�سا�س املعزز بالكرامة �رضوري لإلهام منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�ستكمال الإ�رشاك ال�سيا�سي واالنتقال �إىل �أدوار قيادية.
�أما الهدف الثاين فيتمثل يف جعل التفاعالت ت�شجع �رشكاء التحالف الآخرين لكي
منهجا �أكرث ن�شاطً ا لدعم جمتمع الإعاقة ولتبني وجهة نظر ا�ستبطانية لإلهام
يتخذوا
ً
منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبني على جهودهم الداخلية يف الإ�رشاك ،فعلى
ق�صورا يف فهمها لل�شباب
�سبيل املثال قد جتد منظمة جمتمع مدين تعمل مع ال�شباب
ً
ذوي الإعاقة� ،أو تدرك منظمة �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة حاجتها �إىل تو�سيع قيادتها
لتوظيف املزيد من ال�سيدات يف منا�صب قيادية� .أما الهدف الأخري فيتمثل يف �إ�رشاك
منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف هذه التحالفات ير�سخ من ممار�سة ال�سعي
للح�صول على معلومات من جمتمع الإعاقة ويعمل على تعزيز �صورة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة كمواطنني قادرين وممكنني.

ممار�سة �سليمة
� ّإن �شبكة االنتخابات العامة لإمكانية
و�صول ذوي الإعاقة يف جنوب �رشق
معنية بذوي
�آ�سيا جمعت منظمات ّ
الإعاقة ومبراقبة االنتخابات من
�إندوني�سيا والفليبني وماليزيا وفيتنام
والو�س وكمبوديا وبورما وتايلند ،من
�أجل �إجراء �أبحاث ومراقبة االنتخابات
املتمحورة حول �سهولة الو�صول
واملدافعة على امل�ستوى املحلي ولدى
م�س�ؤويل رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا.
يعقد �رشكاء هذه ال�شبكة اجتماعات
�سنوية ،ويتبادلون �أف�ضل املمار�سات
من خالل ن�رشات دورية و�أدوات �إعالمية
متعددة الو�سائط على مدار ال�سنة.

 .4م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية يف التوا�صل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

كما يقدم دعم التنمية املوجه �إىل الأحزاب ال�سيا�سية فر�ص لتعزيز �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فمن خالل الربامج املو�ضوعة مل�ساعدة
الأحزاب ال�سيا�سية يف �أن�شطة مثل ت�شكيل املنابر� ،أو تدريب �أع�ضاء ومر�شحي الأحزاب للمنا�صب� ،أو و�ضع ا�سرتاتيجيات احلمالت االنتخابية،
ميكن ملنظمات امل�ساعدة الدميقراطية الربط بني الأحزاب ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتعزيز التوا�صل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
أي�ضا
ب�ش�أن الق�ضايا التي ت�ؤثر عليهم ،حيث ال يرفع دعم الأحزاب يف هذه اجلهود التوا�صلية من الوعي بحقوق الإعاقة فقط ،بل ي�شجعهم � ً
على دمج املواطنني �أثناء فرتة احلملة ب�صورة �أكرب ،مما يعزز م�ساحة امل�شاركة ال�سيا�سية املتاحة لكل املواطنني .وينبغي ت�شجيع الأحزاب
أي�ضا على تر�شيح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعيينهم يف �أدوار قيادية داخل احلزب.
ال�سيا�سية � ً

الدورة االنتخابية

مت ترتيب هذا الدليل ليغطي مراحل الدورة االنتخابية من �أجل و�ضع ت�صور �أف�ضل للمكونات املرتابطة لعملية االنتخابات ،واحتياجات
إطارا للتحليل ولو�ضع ا�سرتاتيجيات م�ساعدة التنمية التي تدعم عمليات انتخابات �أكرث
التنمية وفر�ص الإ�رشاك .وتقدم الدورة االنتخابية � ً
انفتاحا و�إ�رشاكً ا وم�صداقية ،وميكن تق�سيمها �إىل ما يقارب ثالث فرتات متداخلة :ما قبل االنتخابات ،واالنتخابات ،وما بعد االنتخابات.
ً
وكما يو�ضح ال�شكل التايل ،ف�إن نقاط البداية والنهاية يف هذه الدورة غري ثابتة وتدور كل فرتة حول نواحي �أ�سا�سية خمتلفة ت�ساعد على �ضمان
عمليات انتخابات �أكرث ا�ستدامة .فعلى �سبيل املثال ،فرتة ما قبل االنتخابات هي وقت التخطيط ،وو�ضع امليزانيات ،والتدريب ،والت�سجيل،
�أما فرتة االنتخابات فهي وقت احلمالت ،والت�صويت ،والفرز ،ال�شكاوى ،وفرتة ما بعد االنتخابات هي وقت املراجعة ،واال�صالحات ،وو�ضع
اال�سرتاتيجيات ،ويقدم ال�شكل �أمثلة تو�ضيحية لأ�صحاب م�صالح و�أعمال معينني ميكن دعمهم كل فرتة ،مع الإ�شارة �إىل بع�ض العنا�رص التي
تغطي الدورة بالكامل مثل التثقيف املدين و�إ�رشاك املواطنني.
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الق�سم الأول

وميكن للربامج املعززة للم�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أثناء االنتخابات التعامل مع كال من العوائق التي تواجه �إمكانية
و�صول منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وعجزهم عن ممار�سة ال�سلطة والت�أثري .كما توفر االنتخابات فر�ص متعددة ملنظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لتح�سني �صورتهم ال�سيا�سية من خالل زيادة املناق�شة بني املر�شحني حول الق�ضايا التي متثل �أهمية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
كما تعزز يف الوقت ذاته العالقات مع وا�ضعي ال�سيا�سات وتقوي من قدرة منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على تنفيذ حمالت مدافعة مع
الأطراف الأخرى .وميكن لهذا املنهج الثنائي �أن يعمل ك�أ�سا�س لإ�رشاك �سيا�سي �أكرب بعد االنتخابات.

�شكل  :4الدورة االنتخابية

مرحلة ما قبل االنتخابات

مرحلة ما بعد االنتخابات
ت�سهيل الدخول على موقع هيئة
�إدارة االنتخابات.
�إ�رشاك منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف الدرو�س امل�ستفادة.
بناء عالقة بني هيئة �إدارة االنتخابات
ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
مراجعة قانون االنتخابات لاللتزام باتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
�إزالة القيود املفرو�ضة على الأهلية القانونية حلق الت�صويت.
توزيع املعلومات اخلا�صة بربامج الأحزاب بطرق �سهلة.
�إ�ضافة �أ�سئلة ب�ش�أن عملية االنتخابات يف ا�ستمارات املراقبني.
تدريب الإعالم على ن�رش املعلومات بطرق �سهلة.
�إ�رشاك منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف و�ضع
مدونات ال�سلوك.
اجتذاب مر�شحني ذوي �إعاقة و�إجراء مناظرات بطرق �سهلة.
�ضمان �سهولة الو�صول �إىل عملية البت يف ال�شكاوى.
تعريف قوات الأمن بح�سا�سية الأمر.

مرحلة االنتخابات

بالت�شاور مع منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،حتديد ما �إذا كان ينبغي
�إدراج الإعاقة يف البطاقة ال�شخ�صية.
�ضمان �إمكانية ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ع
ىل وثائق تعريف للت�صويت.
اختيار �أماكن ي�سهل دخولها لت�سجيل الناخبني و�إن�شاء اللجان
االنتخابية.
توفري تثقيف مدين\تثقيف ناخبني يف �أ�شكال �سهلة.
و�ضع �سيا�سات تخ�ص طرق ت�صويت بديلة مثل الت�صويت املبكر\
ال�صناديق االنتخابية املتحركة.
و�ضع �سيا�سة لت�صويت الأولوية.
و�ضع ميزانية لعمل ترتيبات معقولة
�إدراج الإعاقة يف دليل موظفي اللجان االنتخابية وتدريب
موظفي اللجان االنتخابية على �إجراء عملية الت�صويت
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�رشاء عد�سات مكربة ،وكبائن ت�صويت ي�سهل على
م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ا�ستعمالها ،ومل�صقات
ملمو�سة لل�صناديق االنتخابية ،و�أقالم كبرية.
و�ضع دليل لأوراق االقرتاع امللمو�سة.
�إعتماد مراقبني ذوي �إعاقة.
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من�شط حملي يدير جل�سة لتوعية الناخبني على
ّ
�أو�ضاع الناخبني ذوي الإعاقة يف نيبال.

الق�سم  :2فرتة ما قبل االنتخابات

الق�سم الثاين

العوائق املحتملة
عدم تغطية التقييمات الفنية لفرتة ما قبل االنتخابات لق�ضايا �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات.
قانون االنتخابات التمييزي.
عدم تخ�صي�ص موارد من امليزانية اخلا�صة بهيئات �إدارة االنتخابات لعمل ترتيبات معقولة.
اختيار مراكز انتخابية ال ميكن الو�صول �إليها.
عدم تدريب موظفي اللجان على �إجراء عملية الت�صويت للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�صعوبات يف احل�صول على بطاقة �إثبات ال�شخ�صية.
ت�سجيل الناخبني الذي يجري يف مواقع ال ميكن الو�صول �إليها.
عدم توزيع تثقيف ومعلومات الناخبني ب�ش�أن برامج\مر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية يف �أ�شكال ب�سيطة.
عدم �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كمراقبني.
افتقار منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل اخلربة يف املدافعة عن احلقوق ال�سيا�سية.
تركز فرتة ما قبل االنتخابات على التح�ضري لالنتخابات .لكن لكي يتم التخطيط النتخابات ي�سهل امل�شاركة فيها ،ال ميكن لربامج امل�ساعدة
االنتظار حتى ت�صبح االنتخابات على الأبواب ويتم جتهيز الإطار بالكامل� .إذ يجب على �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني ا�ستغالل فرتة ما قبل
االنتخابات للقيام بالتجهيزات التي �ستح�سن من العملية يف فرتة االنتخابات .وبينما تتطلب بع�ض الأمور موارد مالية �إ�ضافية ،ال حتتاج
غريها �إىل تكاليف �إ�ضافية �إذا مت التخطيط لها م�سب ًقا ،وهناك بع�ض الأن�شطة لي�س لها �أي تكاليف مرتتبة.
ي�سلط هذا الق�سم ال�ضوء على �أدوار وم�س�ؤوليات هيئات �إدارة االنتخابات ومنظمات املجتمع املدين خالل الفرتة الزمنية احلرجة ال�سبقة
ملرحلة قبل االنتخابات مع الرتكيز على الأن�شطة التالية:
�إجراء تقييم فني ملرحلة ما قبل االنتخابات.

ممار�سة �سليمة

و�ضع و�صياغة قوانني وقواعد االنتخابات.
التخطيط املايل والإداري.
ت�شغيل وتدريب موظفي االنتخابات.
التخطيط االنتخابي وامل�شرتوات االنتخابية.
�إجراء ت�سجيل الناخبني وت�سجيل الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني.
تنفيذ حمالت تثقيف الناخبني.
�إعتماد مراقبي االنتخابات

يف العام  ،2003عاينت املحكمة
الد�ستورية يف �سلوفينيا مدى تطابق
�أحكام قوانني االنتخابات النيابية
واالنتخابات الرئا�سية واالنتخابات
املحلية جلهة ت�سجيل الأ�شخا�ص الذين
يتمتعون بكامل الأهلية القانونية
فقط ،مع مواد الد�ستور .فتبينّ لها � ّأن
هذه القوانني االنتخابية كانت منافية
ن�صت على � ّأن« :القدرة على
للد�ستور� ،إذ ّ
ممار�سة حق االقرتاع ي�ستحيل �أن تحُ ّدد
30
بالأهلية القانونية».

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

اخلطوة الأوىل يف حتديد العوائق واخلطوات املحتملة تتمثل يف �إجراء تقييم .وينبغي على التقييمات الفنية ملرحلة ما قبل االنتخابات التي
تراجع كل جوانب العملية االنتخابية �أن حتلل كل جمال من منظور الإعاقة .وبالإ�ضافة �إىل �إدراج حتليل �إعاقة يف التقييمات العامة ،ميكن
لتقييم منف�صل يرتكز حتدي ًدا على �إ�رشاك الإعاقة م�ساعدة اجلهات املانحة واملنفذين على التعامل مع العوائق املحددة التي تواجه هذا
املجتمع .وبالتايل ينبغي على فرق التقييم �أن تلتقي مبنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للتعرف على العوائق من منظورهم وعلى تو�صياتهم
لتفاديها ،وحتى �إذا مل تكن البالد قد �صدقت على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعد� ،أي تو�صيات للإ�صالح ينبغي �أن تتبع روح
املادة  29من املعاهدة .كما �سيوفر اللقاء مع منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ملقدمي امل�ساعدة واجلهات املانحة الفر�صة لتقييم قدراتهم
وحتديد جماالت الدعم امل�ستهدفة.

�إ�صالح قانون االنتخابات

يعد الإطار القانوين والتنظيمي من �أهم عنا�رص العملية
االنتخابية ،حيث �إنه يحدد معامل بال�سيا�سات التي حتكم
امل�شاركة االنتخابية ويعرفها.

وبالرغم من التطورات الإيجابية الكثرية حول العامل التي تعزز
�إمكانية م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل عام يف العمليات
االنتخابية وال�سيا�سية ،ال يزال الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الفكرة
�أو النف�سية االجتماعية يعانون من الو�صمة ب�شكل متكرر� ،إذ
غال ًبا ما يواجهون قيود على حقهم يف الت�صويت ب�سبب �إعاقتهم
وحدها �أو ب�سبب حقيقة �أنهم حتت الو�صاية .هذه الق�ضايا حمل
مناق�شة يف الواليات املتحدة ،فمث ًال ت�سمح  12والية حال ًيا
للمواطنني الذين حتت الو�صاية بالت�صويت .وتقر املادة  12من
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة «بتمتع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ب�أهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع �آخرين يف جميع
مناحي احلياة» من بينها قانون االنتخابات.31
ويف دي�سمرب � ،2011أ�صدر مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم
تقريرا حول م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي
املتحدة حلقوق الإن�سان
ً
32
الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة  .وقد وجد التقرير �أنه يف
غالبية الدول التي خ�ضعت للمراجعة ،يعاين الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة الفكرية �أو النف�سية االجتماعية من احلرمان من حقهم مل�صق معرو�ض يف �أرمينيا يرفع ال�شعار التايل« :جمتمع يرعى امل�ساواة هو
يف الت�صويت ومن االنتخاب بناء على ن�صو�ص د�ستورية �أو
جمتمع �سليم».
ٌ
قانونية تربط بني هذه احلقوق والأهلية القانونية .وقد ا�ستخل�ص
التقرير �أن هذه القيود «ال تت�سق مع االلتزامات التي �إتخذتها الدول الأع�ضاء مبوجب املادتني  ،2و ،12و 29من االتفاقية ،وينبغي �أن يتم
حذفها من الت�رشيع واملمار�سات الوطنية باعتباره �أولوية».33
 31الأمم املتحدة« .املادة  – 12االعرتاف بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على قدم امل�ساواة مع �آخرين �أمام القانون» اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

<.>http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=272

 32مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان « درا�سة موا�ضيعية �أجراها مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
احلياة ال�سيا�سية والعامة» الأمم املتحدة  21دي�سمرب .2011
<.>http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc

 33يف نف�س املو�ضع.
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يف غواتيماال� ،إ�ستقطبت هيئة �إدارة
االنتخابات متطوعني م�صابني
مبتالزمة داون لتو�ضيب املواد
االنتخابية .كما عر�ضت �صوراً لهم يف
مواد ترويجية و�إعالنات اخلدمة العامة،
من قبيل توعية املواطنني حيال قدرات
ذوي الإعاقة.

الق�سم الثاين

وحتى يف البلدان التي �إتخذت خطوات ملحاذاة قانونها مع اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مثل غانا ،هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به .ففي ،2012
مررت احلكومة الغانية قانو ًنا لل�صحة العقلية يحمي احلقوق املدنية وال�سيا�سية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات النف�سية االجتماعية .وبينما ي�سمح القانون اجلديد الآن
للمقيمني يف م�ست�شفي الطب النف�سي بالت�صويت للرئي�س ،ف�سيا�سات ت�سجيل الناخبني
تعني �أن بع�ض املقيمني ال ي�ستطيعون الت�صويت للمر�شحني الإقليميني مثل �أع�ضاء
الربملان� ،إذا كانوا م�سجلني يف دائرة تختلف عن الدائرة التي تقع امل�ست�شفى يف
نطاقها.

ممار�سة �سليمة

كما قد ي�ؤثر قانون االنتخابات على ال�سيا�سات املتعلقة بالت�صويت من خالل م�ساعد،
ففي بع�ض احلاالت ،قد يطلب الناخبني ذوي الإعاقة امل�ساعدة عند الإدالء ب�أ�صواتهم .وميكن الختيار امل�ساعد �أن ي�ؤثر على �رسية و�أمن
ال�صوت ،حيث ميكن للم�ساعد �أن يرهب الناخب �أو يتالعب به ،وللحد من هذا اخلطر ،تفاو�ضت منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�شاركة يف
عملية �صياغة اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �رشط ال�سماح للناخبني ذوي الإعاقة «باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على الت�صويت»
كما تن�ص املادة  29من االتفاقية� ،إال �أن الكثري من الدول تنتهك هذا التوجيه وال ت�سمح �إال ملوظفي اللجان بتوفري امل�ساعدة يف الت�صويت.
كما ميكن لقانون االنتخابات �أن ين�ص على �إجراءات بديلة م�ؤقتة للجان االنتخابية التي ال ميكن الو�صول �إليها يف حالة عدم �إمكانية
ت�سهيل الو�صول �إىل اللجان االنتخابية يف الوقت املنا�سب لالنتخابات ،وبينما ينبغي �أن يكون الهدف النهائي هو ت�سهيل الو�صول �إىل كل
اللجان االنتخابية� ،إذا كان ال ميكن الو�صول �إىل اللجان االنتخابية بعد ،ميكن لإجراءات كالت�صويت املبكر وال�صناديق االنتخابية املتحركة
ت�سهيل عملية الو�صول ب�شكل �أكرب .لكن كال هذين ال�رشطني يثريان يف بع�ض الأحيان القلق ب�ش�أن التزوير �أو ال�رسية �أو كليهما ،وبالتايل
فتوفري كابينة ت�صويت منف�صلة يف الدور الأر�ضي ميكن �أن ي�ساعد على التخفيف من هذا القلق .وبالرغم من �أن هذه ال�رشوط قد تكون مفيدة
كتدابري ق�صرية الأجل �أو انتقالية ،ينبغي �أال يتم ا�ستخدامها كبديل دائم لت�سهيل الو�صول �إىل كل املراكز االنتخابية.
وتن�ص بع�ض قوانني االنتخابات على �أن من يتحدثون اللغة الأم للبالد هم وحدهم من ميكنهم الرت�شح للمنا�صب ،وقد يت�سبب هذا النوع من
ال�رشوط يف ا�ستبعاد املر�شحني ال�صم ومن ال ي�ستخدمون لغة �شفهية.
وللتخفيف من حدة العوائق التي ت�سببها قوانني االنتخابات التميزية ،ميكن للجهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة �أن تدعم مراجعة
قوانني االنتخابات ،وتقدم �أمثلة �إقليمية ،وت�ساعد يف �صياغة قوانني �أكرث �شموالً ،ففي م�رص مثالً� ،أجرت امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية
مراجعة لقانون االنتخابات وقدمت تعليقات لهيئة �إدارة االنتخابات حول الطرق التي يقيد القانون من خاللها حقوق الناخبني ذوي
الإعاقة ،ثم قامت جمموعة من املنظمات املحلية بقيادة حملة توعية ينتج عنها التزام جمل�س حقوق الإن�سان امل�رصي بت�أ�سي�س جلنة
للإعاقة مما يوفر فر�صة ل�ضمان حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ينبغي �أن تت�سم قوانني االنتخابات ال�شاملة باخل�صائ�ص التالية:
اقرتاع عام ي�شمل الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للو�صاية.
عدم وجد �رشوط طبية �أو لغوية للمر�شحني �أو الناخبني.
املرونة يف البحث عن حلول ابتكارية لأماكن االنتخاب التي ي�صعب الو�صول �إليها ،مع تبني هدف نهائي يتمثل يف ت�سهيل الو�صول
�إليها ب�شكل دائم.
احلق يف الت�صويت ب�رسية ومب�ساعدة �شخ�ص يختاره الناخب �إذا ما رغب يف ذلك.
توفري ترتيبات معقولة مثل �إر�شادات الأوراق االنتخابية امللمو�سة.
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�إدارة االنتخابات ال�شاملة

ينبغي �أن يتم دعم هيئة �إدارة االنتخابات يف فرتة ما قبل االنتخابات لتي�سري �إجراءاته
عندما يكون من الأ�سهل والأوفر القيام بعمل «ترتيبات تي�سريية معقولة» .وتعرف
املادة  2الرتتيبات التي�سريية املعقولة بالتعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�سبة
التي ال تفر�ض عب ًئا غري متنا�سب �أو غري �رضوري لكفالة متتع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على قدم امل�ساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية،
فمثل ي�سهل ت�صميم �أوراق االقرتاع املزودة ب�صور للمر�شحني �أو �شعارات الأحزاب �أو
كليهما على الناخبني ذوي الإعاقات الفكرية حتديد خمتلف اخليارات� ،إال �أنه ينبغي
تقييم �إ�ضافة ال�صور مقابل �أي متييز قائم على اجلماعة الإثنية �أو النوع االجتماعي.
وينبغي �أن تلتفت عملية و�ضع امليزانية وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية لهيئة �إدارة
االنتخابات �إىل �إ�رشاك الإعاقة ،ومن الطرق ال�سهلة التي ميكن من خاللها �ضمان دمج
منظور الإعاقة يف هذه املرحلة احلرجة تعيني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كم�س�ؤولني
لدى هيئة �إدارة االنتخابات .وينبغي �أن يح�صل كل م�س�ؤويل هيئة �إدارة االنتخابات
على تدريب على املعايري الدولية مثل تلك املدرجة يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وتدريب على كيفية �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العملية االنتخابية.

ممار�سة �سليمة
�إليك يف ما يلي مثل عن �س�ؤال �إح�صائي
حول حاالت الإعاقة املدعومة من
وا�شنطن �سيتي غروب:
 )1هل جتد �صعوبة يف الر�ؤية ،حتى
عندما ت�ضع نظارات؟
�أ .ال – ال �صعوبة
ب .نعم – بع�ض ال�صعوبة
ج .نعم – �صعوبة كبرية
د .ال �أ�ستطيع الر�ؤية �إطالق ًا

ويوفر ت�شجيع احلكومات على ح�رص �أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف تعدادات ال�سكان التي جتريها على توفري بيانات ذات �صلة �إىل
امل�س�ؤولني عن �إدارة االنتخابات ،وا�ستخدام �أ�سئلة منوذجية مثل تلك اخلا�صة بوا�شنطن �سيتي جروب 34ميكن �أن ي�ساعد يف تنظيم عملية
جمع البيانات ،وتتلخ�ص الفائدة من هذه الأ�سئلة يف �أنها ت�س�أل عن العوائق التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بد ًال من �أن ت�س�أل عن
�أنواع حمددة من الإعاقات .وتعد هذه الطريقة �أكرث فاعلية
لأن بع�ض النا�س قد يرتددوا يف الإف�صاح عن �إعاقتهم ،وقد
يختلف تعريف الإعاقة بناء على �سياق البلد .ومن منظور
هيئة �إدارة االنتخابات ،تب�سط هذه الأ�سئلة من عملية حتديد
نوع الرتتيب الذي يحتاجه الناخب ،فهي ال حتتاج مث ًال
�إىل معرفة ما �إذا كان الناخب يعاين من �إ�صابة يف احلبل
ال�شوكي ،لكنها حتتاج فقط �إىل معرفة �أن املركز االنتخابي
اخلا�ص بالناخب ينبغي �أن يكون �سهل الو�صول �إليه.

املعنية بذوي الإعاقة طاوالت م�ستديرة
تعقد هيئة �إدارة االنتخابات واملنظمات
ّ
حول دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العملية االنتخابية يف ليبيا.

 34مراكز مكافحة الأمرا�ض واتقائها «�أ�سئلة التعداد ب�ش�أن الإعاقة بدعم من جمموعة وا�شنطن»

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

وقد �صممت الكثري من منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حلول
مبتكرة لتح�سني �إمكانية الو�صول �إىل اللجان االنتخابية ،ففي
� ،2012أجرى االئتالف اجلورجي للمعي�شة امل�ستقلة م�سح من
خالل حملة لطرق الأبواب لتحديد �أين يعي�ش الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف البالد ،ثم قدموا هذه املعلومات �إىل هيئة �إدارة
االنتخابات للم�ساعدة يف اختيار املراكز االنتخابية وتوزيع
الأجهزة امل�ساعدة.

الق�سم الثاين

تنعقد غالبية عمليات االنتخاب يف مباين عامة مثل املدار�س
واملراكز املجتمعية ،وبالتايل ينبغي �أن تكون هذه املباين �سهل
الو�صول �إليها بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إال �أنه غال ًبا
ما يكون الو�ضع غري ذلك يف الكثري من البلدان .وميكن لهيئات
�إدارة االنتخابات ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أن ت�ستفيد
من التدريب حول كيفية حتديد العوائق يف املراكز االنتخابية
و�إجراء التح�سينات عليها ل�ضمان �سهولة �أكرب يف الدخول �إىل
املباين ،فالعوائق ميكن �أن تكون يف الداخل (مثل الإ�ضاءة
ال�ضعيفة) �أو يف اخلارج (مثل ال�سلم باعتبارها الو�سيلة الوحيدة
لدخول املبنى).

و�سيلة �إعالمية جتري مقابلة مع ناخب خارج مركز اقرتاع يف جورجيا

ممار�سة �سليمة

يف  ،2009دخل احتاد املقعدين اللبنانيني وامل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية يف
�رشاكة مع �رشكة نظام معلومات جغرايف للقيام بن�شاط يتعلق بر�سم اخلرائط لتحديد
مواقع املراكز االنتخابية التي ي�صعب دخولها ،ثم �أدخلوا هذه املعلومات يف قاعدة
بيانات ت�شاركوا فيها مع احلكومة ون�رشوها على الإنرتنت .وقد قيم امل�رشوع اللجان
االنتخابية على �أ�سا�س �ستة معايري �أ�سا�سية لإمكانية الو�صول مثل ركن ال�سيارات،
واملداخل ،وتوافر دورات املياه .ونتيجة لهذا اجلهد ،قدمت احلكومة متوي ًال لت�سهيل
الدخول �إىل  18مبنى قبل االنتخابات ،وهو ما مت القيام به بالإ�ضافة �إىل حت�سينات
�أخرى ال تزال جارية.

ن�رشت وزارة العمل والدمج االجتماعي
يف الرنوج دلي ًال للمجال�س البلدية حول
كيفية تي�سري الو�صول يف االنتخابات.
ويت�ضمن هذا الدليل قائمة مرجعية
ّ
ت�ستعر�ض بالتف�صيل بع�ض جوانب
املعلومات والبنية التحتية املرتبطة
36
بهذا ال�ش�أن.

�أما يف �أرمينيا� ،أن�ش�أت حملة يف � 2007سالمل متنقلة للجان االنتخابية بالإ�ضافة
�إىل حملة تثقيف ناخبني ت�ستهدف الناخبني ذوي الإعاقة وغري ذوي الإعاقة .وقد
�أنتجت باروز ،وهي منظمة �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة حملية ،مقطع فيديو 35يلقي ال�ضوء
على التح�سينات التي جرت واحلاجة �إىل �سالمل متنقلة �إ�ضافية .ونتيجة لهذه احلملة،
مول حزب �سيا�سي بناء �سالمل متنقلة �إ�ضافية ،وقد اختارت منظمة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة املواقع ل�ضمان من �أنها مل تكن جمرد مناطق مثلت موطن قوة بالن�سبة للحزب.

و�ضعت وزارة العدل الأمريكية قائمة
مرجعية مبراكز االقرتاع التي ت�صدر
توجيهات ب�ش�أن تي�سري الو�صول �إىل
مكان االقرتاع ،من خمتلف اجلوانب ،مبا
يف ذلك مواقف ال�سيارات ،والأر�صفة،
واملداخل ،واملمرات ،وقاعة االقرتاع
37
بح ّد ذاتها.

 35امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية� .أرمينيا :ناخبني ذوي �إعاقة � ،إعالن خدمة عامة .يوتيوب .2010

.>http://www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1

�« 36إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات :دليل البلديات» املديرية الرنويجية لل�صحة.

<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities/Publikasjoner/accessibility-to-
.>elections-guide-for-the-municipalities.pdf
 37وزارة العدل الأمريكية .قائمة منظمة الأمريكيني ذوي الإعاقة ب�أماكن االنتخاب.http://www.ada.gov/votingck.htm< .2004 ،
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الأدوات امل�ساعدة

تعاون الأدوات امل�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ا�ستكمال املهام
وغريها من الوظائف اليومية ،وهناك �أنواع متعددة من الأدوات
امل�ساعدة التي ميكن �أن ت�سهل امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ،فهيئات
�إدارة االنتخابات غال ًب�أ ما حتتاج �إىل الدعم يف عمل هذه الأدوات .وتعترب
�إر�شادات �أوراق االقرتاع امللمو�سة ملفات ميكن و�ضع �أوراق االقرتاع
فيها ت�ستخدم طريقة برايل �أو رموز باللم�س لتحديد املر�شحني ،مما
ي�ساعد يف �ضمان �رسية ت�صويت الأ�شخا�ص امل�صابني بالعمى .ويجب
�أن تكون هذه الإر�شادات م�صممة ب�شكل جيد قبل االنتخابات ،حيث �إن
ت�صميم ورقة االقرتاع ميكن �أن يت�أثر بت�صميم الدليل والعك�س �صحيح.
وتتما�شى الثقوب املوجودة يف امللفات مع املربعات املوجودة على
ورقة االقرتاع بحيث ي�ستطيع الناخبون قراءة برايل\الرموز وي�ضعوا
عالمة على ورقة االقرتاع بنف�س الطريقة التي يتبعها الناخبون الذين
ال ي�ستخدمون الدليل.
�صممت بع�ض هيئات �إدارة االنتخابات �أوراق اقرتاع بطريقة برايل� ،إال
�أن الأدلة تعد ح ًال �أف�ضل ل�سببني� ،أولهما �أنه غال ًبا ما ال ي�ستخدم �أوراق
االقرتاع املطبوعة بطريقة برايل �إال بع�ض الناخبني يف كل �صندوق
انتخابي ،مما ي�سهل من التعرف على توجه �أولئك الذين ا�ستخدموا
�أوراق اقرتاع بطريقة برايل فيما يتعلق بالت�صويت� .أما ال�سبب الثاين،
خيارا �أقل تكلفة ،فهيئات �إدارة
�أدلة الت�صويت باللم�س غال ًبا ما تكون
ً
االنتخابات ال حتتاج �إال �إىل توفري القليل من الأدلة لكل مركز انتخابي،
بينما يتطلب توفري �أوراق االقرتاع بلغة برايل املزيد من التجهيزات
اللوجي�ستية ل�ضمان توافر �أوراق اقرتاع كافية بطريقة برايل يف كل جلنة.

دليل الت�صويت باللم�س يف �سرياليون يف العام .2002

وت�ساعد كبائن الت�صويت املنخف�ضة التي ي�سهل على م�ستخدمي الكرا�سي
املتحركة ا�ستعمالها على �ضمان �رسية الت�صويت ،وتو�ضح املل�صقات
امللمو�سة �أو �أغطية ال�صناديق للناخبني امل�صابني بالعمى �أي �أوراق
اقرتاع يجب و�ضعها يف �أي �صندوق عند و�ضعهم لأوراق اقرتاع يف �أكرث
من �صندوق يف اليوم االنتخابي .كما تعد العد�سات املكربة والأ�ضواء
املتحركة والأقالم الكبرية �أدوات ت�ساعد الناخبني ذوي الإعاقة.
وينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات و�ضع خطة ل�رشاء وتوزيع الأدوات
امل�ساعدة يف مرحلة ما قبل االنتخابات ،وخالل عملية و�ضع امليزانية،
وينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات �إ�ضافة بند للرتتيبات املعقولة،
فتح�ضري الأدوات امل�ساعدة يف اللحظة الأخرية ال يرتك وق ًتا كاف ًيا
للتخطيط للنواحي اللوجي�سيتية املتعلقة بتوزيعها ،وهو ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل ترك الأدوات امل�ساعدة يف مراكز تخزين يف اليوم االنتخابي،
وبالتايل ينبغي الت�شاور مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�صورة دورية عند
حت�ضري الأدوات امل�ساعدة بحيث تفي الأدوات باحتياجات الناخبني.
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املوجه ملوظفي اللجان االنتخابية يف غواتيماال
يت�ضمن هذا الدليل ّ
ّ
فقرة حول �إدارة ت�صويت الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

التدريب

كما يجب تدريب موظفي اللجان على كيفية ا�ستخدام دليل �أوراق االقرتاع امللمو�سة،
وبالرغم من �أن هيئات �إدارة االنتخابات من �سيرياليون �إىل كو�سوفو قد و�ضعت �أدلة
لأوراق االقرتاع امللمو�سة ،فقد �شهد املراقبون موظفي جلان �إما ال يقدمون الأدوات
للناخبني امل�صابني بالعمى\�ضعاف الب�رص �أو ي�رشحون كيفية ا�ستخدام الأداة
�رشحا غري �صحيح يف اليوم االنتخابي .ولإ�صالح ذلك� ،أ�ضافت العديد من هيئات
ً
�إدارة االنتخابات ف�ص ًال مكم ًال للدليل التدريبي اخلا�ص مبوظفي اللجان ي�رشحون
فيه كيفية الإدالء بالأ�صوات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
كما ينبغي �أن يغطي الدليل �سيا�سة هيئة �إدارة االنتخابات يف اليوم االنتخابي فيما
يخ�ص الطوابري .هل يحظى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن واحلوامل ب�أولوية يف
الت�صويت� ،أم هل يجب عليهم الوقوف يف الطابور؟ وهل على الناخبني �أن يطلبوا تخطي
الطابور �أم هل يعترب حتديد الناخبني الذين قد يحتاجوا �إىل اال�ستفادة من الألولوية يف
الت�صويت م�س�ؤولية موظفي اللجان؟ وهل تتوفر الكرا�سي؟ ميكن �أن تختلف على هذه
الأ�سئلة من بلد لآخر� ،إال �أن هيئة �إدارة االنتخابات ينبغي �أن يكون لها خطة مو�ضوعة.

ت�سجيل الناخبني

يعد الدعم الفني لعملية ت�سجيل الناخبني واحد من �أهم طرق �ضمان متكن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من امل�شاركة يف االنتخابات ،ف�إذا كان الناخبني ذوي الإعاقة غري
م�سجلني لن يتمكنوا من اال�ستفادة من �أي �رشط من �رشوط �إمكانية الو�صول يف
اليوم االنتخابي ،فبالإ�ضافة �إىل الق�ضايا التي ت�ؤثر على العملية االنتخابية بالكامل
كاملعلومات واملواقع التي ي�صعب الو�صول �إليها� ،أو ا�ستخراج بطاقة �إثبات �شخ�صية
�أو �شهادة ميالد الذي قد ي�شكل عائق �إ�ضايف للت�سجيل.

الق�سم الثاين

غال ًبا ما تفتقر هيئات �إدارة االنتخابات �إىل الوعي
بالعوائق التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
عند حماولتهم الت�صويت وبطرق التخفيف من هذه
العوائق .ويجب توفري املزيد من التدريبات ل�صناع
القرار وم�س�ؤويل هيئات �إدارة االنتخابات الذين هم
يف منت�صف حياتهم املهنية ،خا�صة على االلتزامات
املن�صو�ص عليها يف املادة  29من اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وعالوة على ذلك ،يجب
�أن يكون هناك تدريب �إعاقة م�ستهدِف ملوظفي
اللجان االنتخابية الذين ميثلون واجهة هيئة �إدارة
االنتخابات يف اليوم االنتخابي ،وحتى �إذا كان
لدى البالد قوانني انتخابات �شاملة ،ف�إن عدم كفاية
�إمر�أة نيبالية تقر�أ بطريقة برايل املعلومات املتعلقة بت�سجيل الناخبني.
التدريب املقدم ملوظفي اللجان قد ي�ؤدي �إىل ا�ستبعاد
الناخبني ذوي الإعاقة� ،إذ تن�ص االتفاقية مث ًال على
�إنه �إذا احتاج ناخ ًبا للم�ساعدة عند �إدالئه ب�صوته ،ميكنه �أو ميكنها اختيار م�ساع ًدا ،لكن بع�ض موظفي اللجان غري مدربني على ذلك
ويرف�ضون ال�سماح �إال �إىل لأحد موظفي اللجنة مب�ساعدة الناخب.

ممار�سة �سليمة
نفي الفليبني ،دعمت امل�ؤ�س�سة الدولية
للنظم االنتخابية جهود هيئة �إدارة
االنتخابات لت�شكيل �شبكة منظمات
غري حكومية ،م�شرتكة بني الوكاالت،
حول متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ترفع جمموعة العمل هذه تو�صيات
ب�ش�أن �سيا�سات الدمج ،تتحدث مث ًال عن
حملة وا�سعة النطاق لت�سجيل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص يف �سجالت الناخبني.
وتنظّ م هيئة �إدارة االنتخابات «�أ�سبوع
يتم
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ،حيث ّ
ت�شجيعهم على ت�سجيل �أ�سمائهم للإدالء
ب�أ�صواتهم يف االنتخابات� .إىل جانب
احلملة الإعالمية التي واكبت ن�شاطات
هذا الأ�سبوع� ،إ�ستخدمت الهيئة بع�ض
مباين البلد الأكرث ي�رساً للو�صول،
�أي مراكز الت�سوق ،كمراكز لت�سجيل
الناخبني ،كما �أن�ش�أت موقع ًا �إلكرتوني ًا
�سهل الو�صول.

�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية
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غال ًبا ما ي�ستلزم الت�سجيل للت�صويت بطاقة �إثبات
�شخ�صية �أو �شهادة ميالد ،لكن يف بع�ض البلدان،
ال ي�صدر للأطفال ذوي الإعاقة هذه الأوراق عند
نظرا الفرتا�ض �أنهم لن يكونوا مواطنني
والدتهم ً
ح�رصا باحلقوق
ن�شطني .وغال ًبا ما ال يتم توزيع
ً
النا�شئة عن احل�صول على بطاقة �إثبات �شخ�صية
بطرق �سهلة ،ونتيجة لذلك قد ال يعرف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بحاجتهم لهذه البطاقة للت�سجيل
للت�صويت.
يف بع�ض البلدان ،يتم جمع معلومات حول
الإعاقة باعتبار ذلك جزء من عملية الت�سجيل،
وهي املعلومات التي يتم �إدراجها يف بع�ض
الأحيان يف بطاقة �إثبات ال�شخ�صية واالحتفاظ
بها لال�ستخدام الداخلي لدى هيئة �إدارة
االنتخابات ،فتوافر هذه البيانات ي�سمح لهيئات
�إدارة االنتخابات بالتخطيط لتوزيع الرتتيبات
كالأوراق االنتخابية امللمو�سة توزي ًعا �أف�ضل،
أي�ضا .فهناك خطر يتمثل يف ذكر
لكن له �سلبياته � ً
حالة الإعاقة يف بطاقات �إثبات ال�شخ�صية مما
ي�ؤدي �إىل التمييز يف جماالت �أخرى يف احلياة ،ت�ستعر�ض عملية ت�سجيل الناخبني يف الفليبني معلومات عن الرتتيبات املطلوبة لت�سهيل
الو�صول يف اليوم االنتخابي.
لذا ينبغي �أن يتم �إتخاذ القرار بجمع بيانات حول
الإعاقة و�إ�ضافتها على بطاقة �إثبات ال�شخ�صية بالت�شاور مع جمتمع الإعاقة املحلي ،ويجب على هيئات �إدارة االنتخابات �رشح كيفية
ا�ستخدامها لهذه البياتات بو�ضوح ،فالتثقيف ب�ش�أن فوائد التعريف الذاتي قد ي�ؤدي �إىل تقدمي اخلدمات ب�صورة �أف�ضل للجميع بالت�ساوي
دائما االهتمام الأول.
دون االقت�صار على اليوم االنتخابي وحده ،لكن حق جمتمع الإعاقة يف اخل�صو�صية ينبغي �أن يكون ً
ينبغي �أن تت�سم عمليات ت�سجيل الناخبني ال�شاملة باخل�صائ�ص التالية:
�إجراءات �سهلة و�شاملة ال�ستخراج �شهادات امليالد وبطاقات �إثبات ال�شخ�صية.
�أماكن ت�سجيل ي�سهل دخولها.
توزيع معلومات �سهلة الفهم ب�أ�ساليب ب�سيطة.
�رشح فوائد و�سلبيات جمع بيانات تخ�ص الإعاقة وتقييمها بو�ضوح.
�إتخاذ القرارات املتعلقة بجمع معلومات تخ�ص الإعاقة بطريق تعاونية.
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ينبغي ا�ستخدام منهج ثنائي يف تثقيف الناخبني ،وبالتايل ينبغي �أن يتم بذل جهود
لتثقيف الناخبني ت�ستهدف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على وجه اخل�صو�ص ،كما
ينبغي �أن يتم �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جهود تثقيف الناخبني .لكن تعميم
�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف تثقيف الناخبني ال ي�ستلزم بال�رضورة رفع تكلفة
الأن�شطة ،فهيئات �إدارة االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية ميكن مثال �أن ت�رشك طرفًا
من ذوي الإعاقة يف �إعالناتهم التليفزيونية من دون تكلفة �إ�ضافية.
وبالإ�ضافة �إىل قيام هيئة �إدارة االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية ب�إجراء تثقيف
الناخبني ،ينبغي على اجلهات املانحة دعم منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وغريها من منظمات املجتمع املدين كي يجروا حمالت لتثقيف الناخبني ت�ستهدف
أمرا ذو �صلة �إذا كان هناك تدري ًبا حمد ًدا
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وهو ما يعد � ً
مطلو ًبا مثل كيفية ا�ستخدام دليل �أوراق االقرتاع امللمو�سة ،وقد �أثبتت التجارب �أن
الناخبني يكونون على الأرجح على دراية بالدليل ،ويعرفون كيف ي�ستخدمونه �إذا
قامت هيئة �إدارة االنتخابات ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بتثقيف موظفي
اللجان الناخبني على حد �سواء.

� ّإن ال�شبكة ال�سودانية من �أجل دميقراطية
ت�ضم �أكرث من 70
االنتخابات ،التي ّ
منظمة �أهلية وجمموعات دينية ،عقدت
تهتم بالأ�شخا�ص
ال�رشاكة مع منظمة ّ
ذوي الإعاقة .يف الفرتة التي �سبقت
�أول انتخابات �شهدها جنوب ال�سودان،
�إ�ستهدفت حمالت التوعية اجلمهور
فزودته مبعلومات عن توفري
العام ّ
الرعاية االجتماعية للفئات ال�ضعيفة
يف الد�ستور االنتقايل جلنوب ال�سودان.
فكانت �أن �أ�سفرت هذه احلمالت
املتمحورة حول الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة عن ح�شد عدد �أكرب من الناخبني
ذوي الإعاقة� .أما النتائج الأخرى فقد
مت ّثلت يف تكييف م�ساعي التوعية
والتوا�صل مع �أ�شكال �أخرى من م�شاركة
املهم�شة يف ال�سودان.
الفئات
ّ

الق�سم الثاين

تثقيف الناخبني

ممار�سة �سليمة

كما ميكن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفكرية �أو ذوي قدرات القراءة والكتابة ال�ضعيفة
اال�ستفادة من مواد تثقيف الناخبني املتوفرة ب�أ�ساليب ي�سهل قراءتها مدعمة �صور،
�أو ميكنهم اال�ستفادة من حمالت طرق �أبواب تهدف �إىل تثقيف الناخبني يح�صلون من
خاللها على فر�صة التحدث �إىل م�س�ؤول تثقيف �شخ�ص ًيا .وتعد مربعات ال�صور �أداة
�أخرى ت�ستخدم يف التثقيف املدين وتثقيف الناخبني على م�ستوى القواعد ال�شعبية .وخالل جل�سة مربعات ال�صور ،يعر�ض مي�رس مدرب
جمموعة من ال�صور م�صممة لإثارة النقا�ش بني امل�شاركني حول مو�ضوعات تتعلق باالنتخابات.

�شكل  :5مثال على الأ�ساليب ال�سهلة
الأ�ساليب �سهلة الفهم

ال�صوت
طريقة برايل
التعليقات
�أ�سلوب �سهل القراءة
ن�ص �إليكرتوين ي�ستخدم مع برنامج
قراءة على ال�شا�شة
طباعة كبرية احلجم ( 20 – 16حجم
الفونط)
ال�صور
لغة الإ�شارة
اللم�س

ي�ساعد
من يعانون من العمى �أو �ضعف الب�رص ومن لديهم قدرات قراءة وكتابة �ضعيفة.
امل�صابني بالعمى �أو �ضعيفي الب�رص
من يعانون من ال�صمم �أو �ضعف ال�سمع
ذوي الإعاقات الفكرية �أو قدرات قراءة وكتابة �ضعيفة �أو غري متحدثي اللغة الأم.
من يعانون من العمى �أو �ضعف الب�رص ،وذوي الإعاقات الفكرية �أو املرتبطة بالتعلم� ،أو من
لديهم قدرات قراءة وكتابة �ضعيفة
�ضعاف الب�رص
ذوي الإعاقات الفكرية� ،أو من لديهم قدرات قراءة وكتابة �ضعيفة� ،أو غري متحدثي اللغة الأم
من يعانون من ال�صمم �أو �ضعف ال�سمع
من يعانون من العمى �أو �ضعف الب�رص ،لكن ال يعرفون لغة برايل ومن يعانون من ال�صمم
والعمى
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ينبغي �أن تكون املعلومات املوزعة على املواقع
الإليكرتونية اخلا�صة بهيئة �إدارة االنتخابات متاحة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وين�ص الق�سم  508من قانون
�إعادة الت�أهيل الأمريكي على �إر�شادات ميكن ا�ستخدامها
ل�ضمان �سهولة الدخول على املواقع .38كما �أن هناك
�إر�شادات �أخرى خا�صة ب�إمكانية الو�صول ك�إحتاد
41
ديزي ،39وبوبي �أبروفد ،40و�إحتاد ال�شبكة العاملية.
وبالإ�ضافة �إىل معرفة مكان الت�صويت وكيفية �سري
العملية ،يحتاج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل معلومات
حول برامج ومر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية ب�أ�ساليب �سهلة
لإتخاذ قرارات م�ستنرية .ويقدم هذا اجلدول �أمثلة على
ا�ستخداما ويو�ضح من �سي�ستفيد من
�أكرث الأ�ساليب ال�سهلة
ً
هذا النوع من املعلومات.

ا�ستخدِمت يف جمهورية الكونغو.
ّ
مربعات ُ
مربع ال�صورة هذا واحداً من �سل�سلة ّ
�شكل ّ

وينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات ،والأحزاب ال�سيا�سية ،ومنظمات املجتمع املدين �ضمان �أن ميزانيات مواد تثقيف الناخبني ت�شمل
تكاليف التوزيع ب�أ�ساليب �سهلة مثل لغة الإ�شارة ،وطريقة برايل ،والطباعة كبرية احلجم ،ون�صو�ص �سهلة القراءة مزودة بال�صور.وتت�ضمن
مواد تثقيف الناخبني التي ينبغي �أن تكون �سهلة:
املواقع الإليكرتونية لهيئة �إدارة االنتخابات.
حمالت مطبوعة كاملطويات ،واملل�صقات ،ور�سائل الربيد الإليكرتوين.
�إعالنات اخلدمة العامة على التليفزيون والراديو.
بيانات\برامج الأحزاب ال�سيا�سية ومعلومات ب�ش�أن املر�شحني.

38
39
40
41
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وزارة العدل الأمريكية .نظرة عامة على الق�سم .1998 ،508
�إحتاد ديزي <.>http://www.daisy.org/
كوجان ،دونالد «مواقع بوبي �أبروفد :حت�سني �إمكانية دخول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على ال�شبكة <>/http://www.bobby-approved.com
�إحتاد ال�شبكة العاملية .>W3C. </http://www.w3.org
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�أ�ستاذ الرتبية املدنية ي�رشح كلمة «ت�صويت»
لل�صم يف �إحدى مدار�س
بالإ�شارات يف مدر�سة
ّ
كوناكري ،يف غينيا.

املغم�س باحلرب بعد
ناخب غواتيمايل يرفع �إ�صبعه
ّ
الإدالء ب�صوته يف يوم االنتخاب.

الق�سم  :3فرتة االنتخابات

الق�سم الثالث

العوائق ال�سيا�سية
ال يراقب املراقبون م�شكالت �إمكانية الو�صول.
ال تتعامل الأحزاب ال�سيا�سية مع الق�ضايا التي تهم الناخبني ذوي الإعاقة وال تر�شح مر�شحني ذوي �إعاقة.
بيانات الأحزاب ال�سيا�سية غري متاحة ب�أ�ساليب �سهلة.
�صعوبة الدخول �إىل اللجان االنتخابية.
قوات الأمن غري مدربة على كيفية توفري بيئة �آمنة للناخبني ذوي الإعاقة.
ال تن�رش و�سائل الإعالم معلومات ب�أ�ساليب �سهلة.
�صعوبة الو�صول �إىل عملية البت يف ال�شكاوى.
�إال �أن الفرتة االنتخابية ال تقت�رص على اليوم االنتخابي ،بل تت�ضمن ما هو �أكرث من ذلك ،فمن بني �أهم الفاعليات:
املراقبة.
تر�شيح الأحزاب واملر�شحني.
حمالت الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني.
االقرتاع والفرز.
جدولة و�إعالن نتائج االنتخابات.
حل النزاعات االنتخابية.

املراقبة

ميكن للجهات املانحة الدولية وال�رشكاء املنفذين تي�سري ال�رشاكات بني منظمات املراقبة املحلية والدولية وبني منظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وينبغي �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كمراقبني ق�صريي الأجل وطويلي الأجل .وتبد�أ عملية املراقبة طويلة الأجل يف مرحلة
ما قبل االنتخابات وتت�ضمن مراقبة عمليات كت�سجيل الناخبني ،وينبغي تعميم الأ�سئلة املتعلقة ب�إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات على
ا�ستمارات املراقبني ،وينبغي تدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على كيفية مراقبة �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات.
وقد ابتكرت �أيف�س والعديد من منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومنظمات املراقبة املحلية 42جمموعة من طرق مراقبة االنتخابات وحزم
التدريب التي تركز على �إمكانية م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�أنواعها يف االنتخابات .وتت�ضمن ا�ستمارة مراقبة االنتخابات �أ�سئلة
عن تدابري امل�شاركة التي تتما�شى واملعايري الدولية اخلا�صة مب�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي ت�ؤكد عليها اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة .وت�سمح �أدوات املراقبة االنتخابات اجلديدة املذكورة ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�رشيكة املحلية با�ستخدام بيانات
مراقبة موثوق بها لتحديد الأولويات وا�ستهداف الفر�ص بفاعلية ل�ضمان امل�شاركة يف جميع مراحل دورة االنتخابات ،وهي الأدوات التي
مت ا�ستخدامها يف جنوب �رشق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية مل�ساعدة منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حتديد الفجوات واملدافعة من �أجل
املزيد من امل�شاركة يف االنتخابات.
 42ال�شبكة العامة لالنتخابات املعنية ب�إمكانية م�شاركة الإعاقة <>/http://www2.agendaasia.org
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وبالإ�ضافة �إىل �إجراء �أعمال مراقبة ترتكز حتدي ًدا على ق�ضايا امل�شاركة ،ينبغي
�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كمراقبي انتخابات عاديني ،وينبغي الت�أكيد على �أن
وجود مراقبني ذوي �إعاقة يف اللجان االنتخابية له ت�أثري مبا�رش على تغيري ال�سلوك
العام والآراء من خالل تو�صيل ر�سالة تفيد ب�إنهم قادرين على امل�شاركة يف التزامات
املجتمع املدين ،كما ي�ؤكد ذلك على �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة جزء من املجتمع.
أي�ضا �أن ت�ضيف العديد من الأ�سئلة عن
وينبغي على منظمات املراقبة العادية � ً
امل�شاركة يف االنتخابات يف ا�ستماراتهم ،وهو ما تقوم بع�ض املنظمات ،بينما ال
يقوم به الكثريون .وقد عملت �أيف�س واملعهد الدميقراطي مع منظمات دولية �أخرى
على و�ضع معايري لبعثات مراقبة االنتخابات الدولية ومبادرات املراقبة املحلية،
ومن �ضمن هذه املعايري احلاجة �إىل �إ�ضافة حتليل ملا �إذا كانت �إمكانية الو�صول
املت�ساوية متوفرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتو�صية بذكر العوائق التي يواجهها
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف تقارير بعثات املراقبة اخلتامية .فذكر ق�ضايا الإعاقة يف
تقارير املراقبة يتطلب تكلفة �أو تدريب �إ�ضايف طفيف وميكن �أن يكون طريقة مهمة
ل�ضمان احرتام حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف دورات االنتخابات امل�ستقبلية.
ينبغي �أن تت�سم مراقبة االنتخابات باخل�صائ�ص التالية:
ترتكز املراقبة على �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات وحدها.
تت�ضمن املراقبة العادية امل�شاركة باعتبارها واحدة من الكثري من وحدات
القيا�س.
�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بعثات املراقبة العادية.

ممار�سة �سليمة
قامت بعثة مراقبة انتخابات جمل�س
العموم يف اجلمعية الوطنية الأفغانية
بتحليل عدة موا�ضيع ،منها �إدارة
االنتخابات ،ورفع ال�شكاوى االنتخابية،
والأمن ،ودور الإعالم ،وم�شاركة املر�أة
والأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وقد ك�شف التقرير النهائي عن � ّأن
انتخابات  2010مل تكن مبثل انفتاح
انتخابات  ،2005رغم حمافظتها
على عدة �أنظمة حلماية الناخبني
ذوي الإعاقة .رغم ذلك ،اعترب التقرير
� ّأن هيئة �إدارة االنتخابات متكّنت من
ا�ستيفاء كوتا اخلم�سة باملئة والتي
تق�ضي بتوظيف �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة،
كما هو حم ّدد �ضمن الأنظمة املعتمدة
يف العام ّ � .2005إن ا�ستفا�ضة تقرير
املراقبة يف حتليل قدرة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على امل�شاركة ،وت�سليط ال�ضوء
على كوتا التوظيف� ،ضمن �أن ير�سي
تقرير املراقبة الأ�سا�س لتعزيز امل�شاركة
ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

الحظ املراقبون �صعوبة الو�صول �إىل هذا املركز االقرتاعي يف �أندوني�سيا.
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«

�أ�شعر �إنه من حقنا بكل ت�أكيد االختيار ،لكننا نن�سى �أن اجلزء
ونادرا ما يح�صل �أي �شخ�ص من ذوي الإعاقة
الثاين هو االنتخاب
ً
على فر�صة حقيقية يف الفوز ،كما ال يتمكن �أي �شخ�ص ذو �إعاقة
من الو�صول �إىل من�صب ذو �سلطة� .إال �أن الأمر ال يقت�رص على ذلك،
لأن كل �شيء يتعلق ب�صناعة القرار ،فالأحزاب ال�سيا�سية ال تتمتع
باملرونة يف هذا ال�صدد وال يتمتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بر�أي يف
الأحزاب ال�سيا�سية.

«

الرت�شيح

يجب على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أن ين�ضموا �أوال �إىل الأحزاب ال�سيا�سية و�أن
ي�صبحوا نا�شطني فيها قبل �أن ي�ستطيعوا �أن يكونوا مر�شحني �صاحلني .غال ًبا ما ينتج
انخفا�ض م�ستويات امل�شاركة من العزوف �أو االفتقار �إىل الثقة �أو ال�ضغط الأ�رسي،
وميكن للعزوف �أن ي�ؤثر على كل الناخبني ،لكن ت�صميم برامج اال�رشاك ينبغي �أن
جتا عن نق�ص توافر املعلومات ب�أ�ساليب �سهلة ،كما ينبغي
ي�ضمن �أن العزوف لي�س نا ً
�أن ي�ضمن التعامل مع التمييز من جانب الأحزاب ال�سيا�سية غري الراغبة يف الرتحيب
ب�أع�ضاء �أو مر�شحني من ذوي الإعاقة �أو كليهما.

الق�سم الثالث

�إمر�أة �رضيرة من مدينة جواتيماال ،مقولة ل�شخ�ص جمهول اال�سم من مناق�شة
جمموعة ب�ؤرية ت�سجلت يف تقييم �أيف�س لعوائق امل�شاركة يف االنتخابات،
جواتيماال.43

ممار�سة �سليمة
�أطلقت منظّ مة «متالزمة داون� -إيرلندا»
�ست دول-
م�رشوع «ر�أيي� ،صوتي» يف ّ
�إيرلندا� ،إيطاليا ،مالطا ،املجر� ،إ�سبانيا،
والدامنارك -لتمكني الأ�شخا�ص
امل�صابني مبتالزمة داون من امل�شاركة
ب�شكل �أف�ضل يف ك ّل جانب من جوانب
العملية الدميقراطية ،مبا يف ذلك
املهمة
الت�صويت واملدافعة عن الق�ضايا
ّ
بالن�سبة لهم .و�ضمن �إطار هذا امل�رشوع،
متت �صياغة البيانات ال�سيا�سية
ّ
للأحزاب ب�شكل �سهل القراءة كي يتمكّن
امل�شاركون من اتخاذ قرارات واعية يف
اليوم االنتخابي.

بع�ض البلدان مثل زميبابوي خ�ص�صت ح�ص�ص ل�ضمان �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي
مثريا للإعجاب ،يت�سم
الإعاقة كربملانيني ،وبينما يعد الهدف من نظم احل�ص�ص هدفًا ً
دائما عن احل�ص�ص ممثلني ممكنني يتمتعون ب�سلطة
التفيذ بال�صعوبة ،وقد ال ينتج ً
م�ساوية كالأع�ضاء الآخرين .وكما هو احلال يف ح�ص�ص النوع االجتماعي ،يفتقر
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ي�صلون �إىل منا�صب �إىل ال�سلطة يف بع�ض احلاالت.
كما �أن هناك العديد من الأ�سئلة املتعلقة بكيفية �إنفاذ ح�ص�ص الإعاقة .بناء على نوع
النظام االنتخابي ،هل ين�ص القانون على �أن كل حزب يجب �أن ير�شح عدد معني من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؟ وكيف ت�ضمن البلدان انتخاب احلد الأدنى من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة؟ ومن امل�ؤهل العتباره من ذوي الإعاقة؟ وهل يجب �أن يكون لدى املر�شحني �إعاقات وا�ضحة؟ وهل يجب على املر�شحني متثيل
خمتلف �أنواع الإعاقات؟ بد ًال من تخ�صي�ص احل�ص�ص ،قد يكون من الأكرث فاعلية الرتكيز على مبادرات تثقيف الناخبني التي تعرف عامة
النا�س بحقوق وقدرات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .كما ميكن جلهود املدافعة امل�ستهدفة للأحزاب ال�سيا�سية �أن ينتج عنها تغيري يف العقلية
داخل احلزب حتى يتم تعيني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف منا�صب قيادية والنظر �إليهم ك�أع�ضاء مت�ساويني .ويعد املنهج املتبع يف هذه
أمرا يتم �إتخاذ القرار فيه بناء على �سياق كل بلد.
الق�ضية � ً

 43تقييم عوائق �إمكانية امل�شاركة يف االنتخابات .امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابيةhttp://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-< .
.>Brief/2012/Dec/~/media/Files/Publications/Reports/2012/Guatemala Report_Survey_DPO Leaders_ FINAL.pdf
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وبالإ�ضافة �إىل الو�صمات املرتبطة بالإعاقة ،يواجه املر�شحون ذوي الإعاقة
عوائق تتعلق بالتمويل .لذا �أن�ش�أت اململكة املتحدة �صندوق الو�صول �إىل املنا�صب
املنتخبة ،44وهو ال�صندوق الذي ي�ساعد املر�شحني ذوي الإعاقة يف تغطية التكاليف
الإ�ضافية مثل و�سائل املوا�صالت �سهلة اال�ستعمال �أو مرتجمي لغة الإ�شارة .ويعطي
منحا ت�صل قيمتها �إىل  10،000جنية ا�سرتليني (16,000
ال�صندوق املر�شحني ً
دوالر �أمريكي) .وبينما قد ال يكون من املمكن بالن�سبة للحكومات يف الكثري من
البلدان تقدمي �آليات مماثلة ،ميكن للجهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة توفري
امل�ساعدة للمر�شحني ذوي الإعاقة يف �صورة تدريب.

احلمالت

من �أكرب العوائق التي تواجه عملية احلملة ال�شاملة االفتقار �إىل معلومات متوافرة
بطرق ب�سيطة ،فالناخبني ذوي الإعاقة يحتاجون �إىل معلومات حول بيانات،
ومر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية وفاعليات احلمالت لإتخاذ قرارات م�ستنرية .وهناك
جماالت متعددة ميكن لدعم املر�شحني وهيئات �إدارة االنتخابات �ضمان متتع كل
الناخبني بفر�صة درا�سة كل خيارتهم.

احل�صول على وعود انتخابية

توفر الفرتة االنتخابية فر�صة ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لدعوة الأحزاب
وال�سيا�سيني للتوقيع على وعود عامة للتعامل مع الق�ضايا التي تهم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،فعادة ما تكون الأطراف ال�سيا�سية �أكرث مي ًال لقطع الوعود عند حماولتهم
جمع �أ�صوات من �أكرب عدد ممكن من قطاعات ال�سكان .وميكن ملنظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ا�ستخدام امل�ساحة ال�سيا�سية التي وفرتها االنتخابات جلذب االنتباه �إىل
مبادرات املدافعة امل�ستمرة �أو امل�شكالت التي يواجها جمهورهم .كما ي�سمح قطع الوعود
االنتخابية ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بخلق جو من �ضغط الزمالء الإيجابي بني
الأحزاب واملر�شحني للتجاوب مع احتياجات جمتمع الإعاقة حيث ميكنهم الإ�شارة �إىل
املوقعني على وعودهم عالنية ومطالبة املزيد بالتوقيع .وميكن لهذه الوعود �أن ت�شكل
جزء �أ�سا�س ًيا من ا�سرتايجية مدافعة كلية ،حيث �إنها توفر فر�صة ملنظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مبراقبة االلتزام بالوعود يف فرتة ما بعد االنتخابات ،كما يعزز ذلك
تفاعل الأحزاب ال�سيا�سية مع منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�ش�أن الق�ضايا امل�ؤثرة
على جمتمع الإعاقة ،مما ميهد الطريق لعالقة تعاونية بعد االنتخابات.

ممار�سة �سليمة
يف �سرياليون� ،ساعد املعهد الدميقراطي
الوطني ائتالف ًا من منظّ مات املجتمع
�ضم جمعي ًة للأ�شخا�ص ذوي
املدين ّ
الإعاقة على �صياغة م�سو ّدة لقواعد
�سلوك الأحزاب املتناف�سة يف انتخابات
نوفمرب  .2012هدفت الوثيقة �إىل
تعزيز بيئة انتخابية خالية من العنف
والرتهيب ،وت�شجيع الن�ساء وبقية
املهم�شة على امل�شاركة
املجموعات
ّ
يف العملية االنتخابية .وهي ت�شري،
ب�شكلٍ وا�ضح و�رصيح� ،إىل �رضورة �أن
ن�ساء و�أ�شخا�ص ًا ذوي
ت�ضم الأحزاب ً
ّ
املر�شحني ب�شكل
�إعاقات �ضمن لوائح
ّ
يلزم املو ّقعني على «متكني وتعزيز
مر�شحي احلزب الن�ساء وال�شباب وذوي
ّ
الإعاقة النتخابات الربملان واملجال�س
املحلية ،من خالل تنظيم احلمالت
وت�أمني النقليات وتوفري امل�ساعدات
املالية ».تو ّفر قاعدة ال�سلوك معياراً
ميكن �أن تلتزم به منظّ مات املجتمع
املدين مل�ساءلة الأحزاب ال�سيا�سية خالل
فرتة احلمالت .وقد عمد �أع�ضاء االئتالف
الذين �صاغوا قواعد ال�سلوك �إىل تعزيز
مبادرتهم من خالل الو�سائل الإعالمية
عرب �إجراء املقابالت الإذاعية ،وتوزيع
ن�سخ مر ّتبة عن هذه القواعد على املكاتب
ٍ
احلزبية يف خمتلف �أنحاء البالد.

�إجراء املر�شحني لتوا�صل حمدد مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

بالإ�ضافة �إىل �ضمان توافر مواد احلملة العامة لكل املواطنني ،ميكن ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ا�ستغالل االنتخابات كفر�صة جلذب
اهتمام املر�شحني للق�ضايا املرتبطة مبجتمع الإعاقة على وجه التحديد.

قبل انتخابات يوليو  ،2012قدم املعهد الدميقراطي الدعم الئتالف من منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املك�سيكية يف و�ضع �سل�سلة
مناملقرتحات حول ق�ضايا الإعاقة للت�شارك فيها مع املر�شحني الرئا�سيني ،وقد ن�رش الإئتالف هذه املقرتحات على موقعه الإليكرتوين وروج
لها يف و�سائل الإعالم االجتماعي .وبعد ن�رش هذه املقرتحات ،رتبت منظمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حوارات مع كل املر�شحني ال�سيا�سيني
 44اململكة املتحدة� .إمكانية الو�صول �إىل املنا�صب املنتخبة .خدمة احلكومة الرقمية.2012 ،

<.>https://www.gov.uk/government/news/access-to-elected-office
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واملر�شحني ملن�صب عمدة مك�سيكو �سيتي با�ستثناء حزب
واحد .ومن خالل هذه املناق�شات ،التي كانت الأوىل من
نوعها يف املك�سيك بني مر�شحني رئا�سيني ومنظمات
�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،قدم �إئتالف منظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة تو�صياتهم املتعلقة بال�سيا�سات ،وناق�ش املر�شحني
براجمهم اخلا�صة بالإعاقة .وقد ح�صلت احلوارات على
تغطية وا�سعة يف الإعالم الوطني ،مما عزز من �صورة ق�ضايا
م�ستمرا مع
الإعاقة و�ساعد يف �إ�رشاك الإئتالف �إ�رشاكً ا
ً
امل�س�ؤولني االنتخابيني .وقد توا�صلت منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف جواتيماال وجمهورية الدومينيكان توا�ص ًال
مماث ًال مع املر�شحني.

الق�سم الثالث

مدونات ال�سلوك

غال ًبا ما تدعم منظمات املجتمع املدين مدونة �سلوك
للأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني املتناف�سني يف االنتخابات
للتمكن من م�ساءلة هذه الأطراف ال�سيا�سية ،حيث ت�شجع
مدونات ال�سلوك الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني على احرتام
القواعد املنظمة لعملية االنتخابات ومنع التزوير والتالعب.
ويوفر �إ�رشاك منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف و�ضع
مدونة ال�سلوك فر�صة احل�صول على وعود �إ�ضافية جلعل
احلمالت متاحة لكل املواطنني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
وجود مدونة �سلوك يخلق م�ساحة ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة مل�ساءلة امل�س�ؤولني ب�س�أن ق�ضايا الو�صول والإ�رشاك.

دعما لقواعد ال�سلوك اخلا�صة بالأحزاب
�شاب يف �سرياليون ي�شارك يف منا�سبة عامة ً
�ضمت بنوداً من �أجل دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
ال�سيا�سية التي ّ

املناظرات

تعد املناظرات من �أهم الطرق التي ميكن للمواطنني من
خاللها التعرف على خمتلف املر�شحني و�إتخاذ اختيارات
م�ستنرية يف اليوم االنتخابي .وميكن للجهات املانحة
الدولية واملنظمات املنفذة دعم هيئات �إدارة االنتخابات
من خالل توفري الإر�شاد حول كيفية جعل املناظرات متاحة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فعلى �سبيل املثال يف جواتيماال
وفرت هيئة �إدارة االنتخابات مرتجمني لغة �إ�شارة حمرتفني
يف املناظرات حتى يتمكن ال�صم و�ضعاف ال�سمع من متابعة
املناظرات على التليفزيون .وينبغي على منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة االت�صال مبنظمي املناظرات كي
يقدموا مدخالت عن املكان ومعلومات ،بالإ�ضافة �إىل
توفري �أ�سئلة مقرتحة للمر�شحني تتعلق بالق�ضايا التي تهم
جمتمع الإعاقة .

مر�شحني رئا�سيني يف �رصبيا عام � 2012شارك فيها
مناظرات تلفزيونية بني ّ
45
ال�صم والبكم.
مرتجم للغة ّ

Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.” Radio-televizija Srbije, 16 Jun 2012. <http://www.rts.rs/page/tv/ 45
.>sr/story/22/RTS Satelit/1103434/Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.html
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تنفيذ اليوم االنتخابي

ميهد التخطيط ملرحلة ما قبل االنتخابات الطريق ليوم انتخابي يت�سم باالنفتاح و�إمكانية امل�شاركة .وت�ؤثراملجاالت التالية على االنتخابات،
لكن ينبغي �أن تكون ح�سنة التجهيز قبل االقرتاع:
قانون االنتخابات.
�سيا�سات حول �أولوية الت�صويت و�أهلية
الناخبني.
اختيار املراكز االنتخابية.
ت�صميم دليل �أوراق اقرتاع ملمو�س.
�رشاء وتوزيع مواد انتخابية �سهلة اال�ستعمال
مثل الكبائن املنا�سبة مل�ستخدمي الكرا�سي
املتحركو �أو العد�سات املكربة.
تدريب هيئة �إدارة االنتخابات ،وموظفي
اللجان ،وخدمات الأمن.
�إعتمادات وا�ستمارات املراقبة.

ي�ستعد للت�صويت يف ا�ستفتاء جنوب ال�سودان.
رجل
ّ

ينبغي �أن تكون امل�ساعدة الفنية املركزية متاحة ملوظفي اللجان ب�ش�أن اليوم االنتخابي حتى يتمكنوا من طلب امل�ساعدة ب�ش�أن الق�ضايا
التي قد تطر�أ .كما ينبغي على هيئة �إدارة االنتخابات توفري رقم تليفون للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو غريهم كي يت�صلوا �أو ير�سلوا ر�سائل عليه
للإبالغ عن �أماكن الت�صويت التي ي�صعب الو�صول �إليها� ،أو �سوء املعاملة من جانب موظفي اللجان� ،أو غريها من امل�شكالت.

نقل النتائج

ونظرا ل�صعوبة الو�صول �إىل و�سائل الإعالم ،فالناخبني ذوي الإعاقة يكونوا يف بع�ض الأحيان هم �آخر من يعرف نتائج االنتخابات،
ً
وملواجهة هذا التوجه ،دخلت اجلمعية الوطنية الكينية لل�صم يف �رشاكة مع القناة الإخبارية التليفزيونية الوطنية لتوفري ترجمة لغة �إ�شارة
مبا�رشة للإعالن عن نتائج انتخابات  46. 2013وكانت هذه املرة الأوىل التي يح�صل فيها ال�صم و�ضعاف ال�سمع الكينيني على معلومات
حول نتائج االنتخابات يف نف�س الوقت.

حل النزاعات االنتخابية

يعد احلق يف حل ال�شكاوى والنزاعات االنتخابية واحد من املعايري الدولية ال�سبعة الأ�سا�سية للنظم الفعالة للبت يف ال�شكاوى .47ومبا �أن
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غال ًبا ما يتم ا�ستبعادهم من عملية البت يف ال�شكاوى ،ينبغي �أن يكون الناخبني قادرين على رفع ق�ضايا للطعن
يف نتائج االنتخابات ،وتقدمي �شكاوى حول معاملتهم يف اليوم االنتخابي .وينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات �إجراء حمالت لتثقيف
�« 46إعالن �أوهورو كينياتا الرئي الرابع» يوتيوب.>http://www.youtube.com/watch?v=IdMd1rbbbSQ .
 47فيكري ت�شاد ،ر�شادات لفهم نزاعات االنتخابات ،والبت فيها ،وحلها .امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية.2011 ،

<>http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2011/GUARDE_final_publication.pdf
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الناخبني ت�رشح كيفية تقدمي ال�شكاوى بطرق �سهلة وت�ضع نظم �إدارة ق�ضايا تت�ضمن خ�صائ�ص تتعلق ب�سهولة الو�صول مثل البالغات
املقدمة عن طريق الإنرتنت �أو التليفون ،وتقدم تدريبات تعريفية للمحققني والق�ضاة.

الق�سم الثالث

ونظرا لب�ساطة عملية البت يف ال�شكاوى،
مث ًال هناك �إمر�أة ذات �إعاقة فكرية مل يتم ال�سماح لها بالت�صويت يف املك�سيك يف انتخابات ،2012
ً
متكنت من تقدمي �شكوى لدى هيئة �إدارة االنتخابات التي حققت يف �إدعائها .وقد تبني �أن م�س�ؤولو اللجان قد منعوا ال�سيدة من الت�صويت
بناء على �أحكام متييزية يف القانون الفيدرايل للم�ؤ�س�سات والإجراءات االنتخابية الذي ين�ص على �أن الأ�شخا�ص املحرومون من قدراتهم
العقلية ال ي�ستطيعون الت�صويت� ،إال �أن هيئة �إدارة االنتخابات �أ�صدرت تعديالت على هذا الن�ص قبل االنتخابات كان من املمكن �أن ت�سمح
لل�سيدة بالت�صويت �إذا ما كان م�س�ؤولو اللجان على دراية بالتعديل ،وهو ما يو�ضح �أهمية تدريب موظفي اللجان تدري ًبا جي ًدا ،وكيف ميكن
48
للمعلومات املتاحة والب�سيطة ب�ش�أن تقدمي ال�شكاوى �أن ت�ؤدي �إىل م�شاركة �أكرث ن�شاطً �أ من جانب املواطنني ذوي الإعاقة.

Diaz, Ariane. “No dejaron votar a una discapacitada.” La Jornada. 6 Jul 2012: 13. Web. 6 Dec. 2013. <http://www.jornada. 48
.>unam.mx/2012/07/06/politica/013n3pol

�إمكانية الو�صول بالت�ساوي :كيف ت�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية

57

م� ّؤدي عرو�ض يف نيبال ينقل معلومات �إىل الناخبني
حول انتخابات قادمة.

الق�سم  :4مرحلة ما بعد االنتخابات
العوائق املحتملة
عدم �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عملية الدرو�س امل�ستفادة.
عدم معرفة منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باحلقوق االنتخابية.
ال يتعامل التثقيف املدين مع حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وغري متوافر ب�أ�ساليب مب�سطة.
معايري اختيار �أع�ضاء مفو�ضية االنتخابات ال ت�شمل الإعاقة.
تعطي فرتة ما بعد االنتخابات فر�صة لأ�صحاب امل�صالح لتقييم تنفيذ االنتخابات .وتتمثل الأن�شطة الأ�سا�سية التي ينبغي النظر �إليها من
منظور �إ�رشاك الإعاقة يف التايل:

الق�سم الرابع

مراجعات اللجان االنتخابية.
مراجعة فرتتي الدورتني االنتخابيتني ال�سابقتني وحتديد الدرو�س امل�ستفادة.
حت�سني �إمكانية الو�صول �إىل م�ؤ�س�سات احلكومة.
تنفيذ �أن�شطة بناء قدرات ملوظفي االنتخابات ،ومنظمات املجتمع املدين ،والأحزاب ال�سيا�سية.
املدافعة عن �إ�صالحات قانونية و�إدارية وتنفيذها.
حتديث ت�سجيل الناخبني� ،إذا دعت احلاجة.
مراجعة اال�سرتاتيجية طويلة الأجل لهيئة �إدارة االنتخابات.
مراجعة منهج التثقيف املدين.
مراجعة معايري االختيار للمفو�ضني اجلدد.
و�ضع خطة متابعة ل�ضمان م�ساءلة امل�س�ؤولني املنتخبني عن
�أدائهم املتعلق بالق�ضايا التي متثل �أهمية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

مراجعات اللجان االنتخابية

يف الكثري من الأحيان تتوافر قوانني مو�ضوعة بالفعل ل�ضمان وجود
جلان انتخابية ي�سهل الو�صول �إليها� ،إال �أن عملية اختيار املوقع غال ًبا
ما ال تلتزم بهذه القوانني .وبالتايل ينبغي �أن يكون هناك جهة حكومية
م�س�ؤولة عن مراقبة �إمكانية الو�صول 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�ضي ال�سلطات احلكومية التي ال تلتزم بهذه القوانني .وت�ساعد هذه
املمار�سة على �ضمان تنفيذ هذه القوانني فعل ًيا.
يتحقق من مدى جتهيز مراكز االقرتاع يف زميبابوي مبن�ش�آت
رجل ّ
ت�سمح بو�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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حتديد الدرو�س امل�ستفادة

ينبغي �إجراء مراجعة من منظور هيئة �إدارة االنتخابات ،ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،واملراقبني ،وينبغي على هذه املراجعة �أن تقيم �أثر اخلطوات املتخذة لزيادة
�إمكانية الو�صول .هل كانت هناك تطورات من االنتخابات الأخرية؟ ما الذي كان يف
ا�ستطاعة �أ�صحاب امل�صالح القيام به من �أجل انتخابات �أكرث �شمو ًال يف امل�ستقبل؟
ينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات تقييم فاعلية الأدوات ك�أدلة الأوراق االنتخابية
امللمو�سة التي مت و�ضعها يف مرحلة مبكرة من الدورة االنتخابية .وينبغي على
الأحزاب ال�سيا�سية �أن ت�ستغل هذا الوقت لكي حتدد ما �إذا كانت جهودها للتوا�صل مع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كافية وت�ضع ا�سرتاتيجيات للم�ستقبل .وينبغي على منظمات
املجتمع املدين �أن تقيم ما �إذا كان من املمكن حت�سني طرق املراقبة والتثقيف املدين
اخلا�صة بهم لزيادة �إمكانية الو�صول ولإ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل �أكرب.

ممار�سة �سليمة
ق ّدم املعهد الدميقراطي الوطني امل�ساعدة
�إىل جمعية «بوراكا» املقدونية التي
مت ّثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفكرية،
ف�أعانها يف �صياغة وتعزيز تع ّهد
للأحزاب بامل�صادقة على اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خالل  100يوم
من ت�شكّل احلكومة اجلديدة .ا�ستعانت
«بوراكا» بالتع ّهد املو َّقع لت�أمني تغطية
�صحفية وا�سعة تبينّ مدى احلاجة
للم�صادقة على االتفاقية املذكورة.
�إثر هذه احلملة� ،صادقت اجلمعية
الت�رشيعية املقدونية ،بالإجماع ،على
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وقد �ساهمت هذه احلملة الناجحة يف
حت�سني �صورة اجلمعية كجهة فاعلة يف
املجتمع املدين ،مما ر�سم �صور ًة �إيجابية
عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ب�صفتهم
مواطنني متمكّنني.

وينبغي على منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ا�ستغالل الفر�صة املتاحة خالل فرتة
ما بعد االنتخابات للتو�صل �إىل تو�صيات لإ�صالح ال�سيا�سة للتعامل مع التحديات.
وينبغي �أن تت�ضمن هذه املراجعة حتليلأً للإ�صالحات التي ميكن تنفيذها على املدى
الق�صري والطويل .كما ينبغي �إ�رشاك منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أي جهود
لإ�صالح القانون االنتخابي قد تتم بعد االنتخابات .وينبغي على منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة احلفاظ على العالقات التي ت�شكلت مع الأطراف ال�سيا�سية خالل فرتة
االنتخابات .ف�إذا راقبت منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة يف
االنتخابات ،ففرتة ما بعد االنتخابات هي الوقت املنا�سب لتقدمي التو�صيات �إىل
هيئة �إدارة االنتخابات بناء على النتائج التي تو�صلوا �إليها .ف�إذا قامت منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باملدافعة لدى الأحزاب ال�سيا�سية ومتكنت من احل�صول على موافقتهم لتنفيذ �سيا�سات �إ�رشاكية ،ففرتة ما بعد
االنتخابات هي الوقت املنا�سب للمتابعة مع املر�شحني الفائزين ل�ضمان تنفيذ هذه ال�سيا�سات.

�إمكانية الو�صول �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية

حتى �إذا كان من املمكن جتنب كل العوائق و�إذا مت انتخاب �أحد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ممث ُال حمل ًيا �أو �إقليم ًيا �أو وطن ًيا �أو ت�شغيله يف
من�صب م�س�ؤول لدى هيئة �إدارة االنتخابات ،قد تبقى التحديات .فغال ًبا ما ي�صعب الدخول �إىل املباين التي يعمل بها ال�سيا�سيون وموظفو
احلكومة �أو ي�صعب ا�ستخدام املوا�صالت العامة ال�رضورية لالنتقال �إىل العمل .كما �أن املعلومات املتعلقة بالقوانني وال�سيا�سات املطروحة
للنقا�ش حال ًيا يف احلكومة قد ال ت�صدر ب�أ�ساليب �سهلة .وميكن مل�سئويل االنتخابات �إلقاء ال�ضوء على �إمكانية الو�صول يف �أثناء وجودهم
يف منا�صبهم ،كما ميكنهم الإ�سهام يف جهود املدافعة التي ت�ؤثر على التمويل و�أولويات احلكومة.

بناء قدرات املنظمات املعنية بذوي الإعاقة

كما هو مذكور ،غال ًبا ما تكون قدرة منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أقل من قدرة منظمات املجتمع املدين الأخرى ،وتختلف الأ�سباب يف
نظرا ل�صعوبة الو�صول �إىل املدار�س واملوارد ،ولهذا ال�سبب ،فقد يكون هناك �رضورة
ذلك ،لكنها غال ًبا ما تت�ضمن م�ستويات �أقل من التعليم ً
للمزيد من التدريب على �إدارة امل�رشوعات وو�ضع امليزانيات ،وبالتايل ينبغي على املنظمات املنفذة ال�رشيكة مع منظمات �أ�شخا�ص ذوي
�إعاقة �أن تخطط لاللتزام بتوفري املزيد من وقت املوظفني واملوارد .وميكن عقد التدريب خالل �أي فرتة من الدورة االنتخابية ،لكنها من
املفرت�ض �أن يتم تنفيذها قبل االنتخابات.
وبالإ�ضافة �إىل مهارات �إدارة امل�رشوعات الأ�سا�سية ،تفتقر منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل عام �إىل القدرة فيما يتعلق
باالنتخابات واملو�ضوعات امل�شرتكة بني العمليات ال�سيا�سية والإعاقة� ،إال �أن �إندوني�سيا تعد ا�ستثناء لهذا التوجه ،حيث يدافع مركز
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م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات ،وهو �أحد منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،عن احلقوق ال�سيا�سية واالنتخابية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وقد
ت�أ�س�ست منظمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املذكورة بعد �سقوط ديكتاتور لأن جمتمع
الإعاقة مل يرد �أن يتم ا�ستبعاده من الدفعة اجلديدة لتحقيق الدميقراطية ،فغالبية
منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تتطلب تدري ًبا على العملية االنتخابية ،وعلى
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والقوانني املحلية ذات ال�صلة قبل �أن
يتمكنوا من تنفيذ برامج الدميقراطية واحلوكمة ومن �أن ي�صريوا مدافعني فاعلني.

ممار�سة �سليمة
�صف الرتبية املدنية
قام طالب من ّ
يف جورجيا بت�سجيل ن�سخةٍ �سمعية
عن كتابهم املدر�سي الذي حمل عنوان
«الدميقراطية واجلن�سية» .و�رسعان ما
دافعوا عن ت�سهيل و�صول الطالب ذوي
الإعاقات الب�رصية �إىل �صفوف الرتبية
املدنية يف اجلامعة ،وقاموا بتوزيع
أقرا�ص مدجمة عن الكتاب على ال�شباب
� ٍ
املكفوفني.

الق�سم الرابع

وغال ًبا ما يكون من ال�رضوري تدريب منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على املدافعة
القائمة على احلقوق� ،إذ تركز الكثري من منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على
تقدمي اخلدمات وحدها ،وميكنها اال�ستفادة من تدريب املدافعة القائم على احلقوق.
وبالإ�ضافة �إىل الروابط املبا�رشة بهيئة �إدارة االنتخابات ،ت�ساعد املدافعة التي
ت�ستهدف �أع�ضاء الربملان واللجان الت�رشيعية امل�س�ؤولني عن الإ�رشاف على �أن�شطة هيئة �إدارة االنتخابات على �ضمان التنفيذ املالئم للقواعد
أي�ضا �أن املجل�س الت�رشيعي ال يعيق املكا�سب
املطبقة ،فهي ال توفر فقط م�ساحة �إ�ضافية للمدافعة عن �إمكانية الو�صول بالت�ساوي ،بل ت�ضمن � ً
التي مت حتقيقها مع هيئة �إدارة االنتخابات ويو�سع �شبكة �صناع القرار الذين على دراية بالعوائق التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وال
تزال عمليات الإ�رشاف الت�رشيعي يف مهدها يف الكثري من الدميقراطيات النامية مما يوفر فر�صة �أخرى ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
كي ت�صنع �سابقة �إيجابية .وميكن لربامج امل�ساعدة املوجهة ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�ش�أن مبادرات املدافعة �أن ت�ستفيد من بناء
قدرات منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للتفاعل مع هيئات �إدارة االنتخابات ،واملجال�س الت�رشيعية ،وهيئات حقوق الإن�سان الوطنية.

معايري اختيار مفو�ضية االنتخابات

يجب �أن يفي الأع�ضاء املحتملني يف مفو�ضية االنتخابات مبجموعة من
نادرا ما يتم تقييمها.
املعايري ،لكن املعرفة ب�سيا�سات و�إجراءات �إ�رشاك الإعاقة ً
�إال �أن بع�ض هيئات �إدارة االنتخابات ،مثل جلنة االنتخابات يف الفلبني ،تعني
دائم�أ
مفو�ض حمدد م�س�ؤول عن حقوق الإعاقة ،لكن ه�ؤالء املفو�ضني ال يتمتعون ً
بخلفية عن حقوق الإعاقة.

التثقيف املدين ال�شامل

ينبغي �أن يتم التثقيف املدين يف جميع مراحل الدورة االنتخابية ،لكن ق�سم ما
بعد االنتخابات من هذا الدليل يغطيها حيث تعترب هذه الفرتة وق ًتا مفي ًدا لدرا�سة
االنتخابات الأخرية و�أي فجوات يف معرفة جمهور الناخبني .ويو�ضح التثقيف
املدين حقوق وواجبات املواطنة ،وميكن ملعرفة دور احلكومة واملواطنني
دورا �أكرث ن�شاطً ا يف ت�شكيل املجتمع.
والقوانني ذات ال�صلة �أن متكن الأفراد من لعب ً
يف جورجيا� ،ألقى منهج تثقيف مدين �أعدته �أيف�س ال�ضوء على حقوق كل
املواطنني ،من بينهم �أولئك ذوي الإعاقة .وخالل مراجعة الدورة ،قال �أحد الطلبة
«نحن ال نرى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .ومل نفكر يف ه�ؤالء النا�س من قبل ،لكننا
نرى الآن �أنهم ي�ستحقون نف�س احلقوق االجتماعية ،واحلقوق يف التعليم والعملية
ي�سجلون كتاب الرتبية املدنية
االنتخابية .ال ينبغي �أن يكون لدينا جمتمع يتم الف�صل فيه بني النا�س».
طالب جامعيون يف جورجيا ّ
على �أقرا�ص مدجمة.
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املغم�س باحلرب الثابت بعد الإدالء
امر�أة ترفع �إ�صبعها
ّ
ب�صوتها يف �أندوني�سيا.

الق�سم  :5التحديات
هناك الكثري من التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الدميقراطية واحلوكمة
ال�شاملة ،لكن ال يوجد �إجماع على �أف�ضل الطرق لتجنب هذه التحديات ،فاملوقف
قد يختلف يف خمتلف البلدان.

نق�ص البيانات

يفتقر �أ�صحاب امل�صالح �إىل بيانات موثوق بها و�شاملة حول عدد الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف بلدان منفردة ،فالدول التي ال حت�صى عدد ذوي الإعاقة يف
تعداداتها الوطنية ت�ستخدم تعريفات خمتلفة وغال ًبا ما تكون تقديراتها للأعداد
�أقل بكثري من تقدير منظمة ال�صحة العاملية الذي يبلغ %15حول العامل ،وهو
ما ميكن �أن ي�صعب من �إقناع ال�سلطات املحلية واجلهات املانحة الدولية ب�أن
ا�ستثمار موارد يف �إ�رشاك الإعاقة ينبغي �أن يكون �أولوية .كما ت�صعب التعريفات
املختلفة للإعاقة يف كل بلد من و�ضع معيار ملتابعة وتقييم الربامج.

التمييز

الق�سم اخلام�س

املربع كان جزءاً من �سل�سلة ا�ستخدمت يف جمهورية
تت�سم االفرتا�ضات التي يقوم امل�س�ؤولون احلكوميون وحتى �أفراد الأ�رسة بعملها هذا ّ
الكونغو الدميقراطية لتوعية ال�شعب جتاه �أهمية عملية
عن قدرات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعدم الدقة ،حيث وجد تقرير �أعده مركز الت�صويت.

هانوي للمعي�شة امل�ستقلة �أنه من �إجمايل � 50أ�رسة من �أ�رس الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة مت مقابلتها ،ال يرى ن�صفهم �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يحتاجون �إىل الت�صويت لأنهم «لي�س عليهم �أن يقلقوا ب�ش�أن الق�ضايا
ال�سيا�سية» ،49فالنا�س غال ًبا ما يفرت�ضون �أن املواطنني ذوي الإعاقة ال ميكنهم �أن يكونوا مر�شحني �أو موظفي جلان و�أنهم غري مهتمني
بال�سيا�سة �أو �أنها ال ت�ؤثر على حياتهم .ومن بني الأ�سباب ال�شائعة لعدم امتالك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لبطاقة �إثبات �شخ�صية �أو �شهادة
ميالد هو �أن �أ�رسهم مل تر �رضورة لذلك .كما �أن �أفراد الأ�رسة يف بع�ض الأحيان ال يرغبون يف ا�صطحاب �أفراد �أ�رستهم الذين قد يحتاجون
�إىل امل�ساعدة �إىل اللجنة االنتخابية �أو لي�س لديهم موا�صالت ي�سهل ا�ستخدامها .لكن ميكن لتثقيف الناخبني الذي يعرف النا�س بحقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أن يق�ضي على هذه ال�صور النمطية.

«

مل �أ�صوت لأن �أ�رستي مل ت�شعر باالرتياح حيال ال�سماح يل بالذهاب
نظرا لوقوع �إطالق نار بذلك املكان واحتمالية تعر�ض �شخ�ص �أ�صم
ً
خلطر �أكرب.

«

جانري�س� ،شابة ذات �إعاقة ،جمهورية الدومينيكان.

� 49إمكانية م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات يف فيتنام .مركز هانوي للمعي�شة امل�ستقلة� ،أجندة.2013 ،
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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�ضية ال يجب �أن
تقت�رص على حقوق الإعاقة وحدها ،وميكنها �أن تنطبق على احلقوق ال�سيا�سية مبعناها الأو�سع ،وبالرغم من �أن ت�صميم برامج حقوق الإعاقة
أمرا حياد ًيا ،ف�إن اجلهات املانحة الدولية واملنظمات املنفذة ينبغي �أن متنح وق ًتا �إ�ضاف ًيا الجتذاب ال�رشكاء يف البلدان التي يواجه فيها
� ً
النقا�ش حول حقوق الإن�سان حتديات �أكرب.

الت�صويت الإجباري

نظرا ل�صعوبة ا�ستعمال املوا�صالت ،و�صعوبة الو�صول �إىل
لدى بع�ض البلدان ت�رشيعات ت�شرتط الت�صويت الإجباري لكل املواطنني .لكن ً
مواقع االقرتاع ،و�صعوبة االطالع على املعلومات ،تعفي بع�ض البلدان ذات نظام الت�صويت الإجباري املواطنني ذوي الإعاقة �أو كبار ال�سن
�أو كليهما من هذا ال�رشط.
يف  ،2011حذفت هيئة �إدارة االنتخابات يف بريو ما يزيد على  20,000من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الفكرية من قوائم الناخبني� ،إذ
افرت�ضت هيئة �إدارة االنتخابات �أنهم لن ي�صوتوا ب�سبب �إعاقتهم ،وقد ر�أت الهيئة �أن هذه خطوة مفيدة ،حيث �إن حذفهم من قوائم الناخبني
يعني �أنه لي�س عليهم دفع الغرامة �إذا مل يدلوا ب�أ�صواتهم .لكن هذه العملية جرت دون الت�شاور مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومل يتم الإعالن
عن ال�سيا�سة ،مما نتج عنه خروج الناخبني يف اليوم االنتخابي ليكت�شفوا �أنهم ال ي�ستطيعون الت�صويت ب�سبب حذف �أ�سمائهم من القوائم.
ينبغي على هيئات �إدارة االنتخابات غري القادرة على الوفاء بالتزامات اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إعفاء الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �أو كبار ال�سن �أو كليهما من غري القادرين على الو�صول �إىل اللجان االنتخابية من �رشوط الت�صويت الإجباري والعقوبات املطبقة
يف تلك احلاالت ،لكن ينبغي �أال تعترب �أي �سيا�سة ت�سمح بالإعفاء من العقوبات بدي ًال عن تي�سري امل�شاركة يف العملية االنتخابية� ،إذ ينبغي
على منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغريها من �أطراف املجتمع املدين �أن يتابعوا با�ستمرار ما تتخذه هيئة �إدارة االنتخابات من خطوات
لتي�سري امل�شاركة يف االنتخابات واملدافعة من �أجل الإ�رشاك الكامل لكل املواطنني.

القيادة

ينبغي �أال يكون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
جمرد مو�ضوع لربامج امل�ساعدة ،بل
أي�ضا م�شاركني وقادة
ينبغي �أن يكونوا � ً
ن�شطني يف حكوماتهم ،فمن ال�صعب �إقناع
هيئات �إدارة االنتخابات ،واملنظمات غري
احلكومية ،والأحزاب ال�سيا�سية ت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،لكن �أحيا ًنا
أي�ضا العثور على �أ�شخا�ص ذوي
ي�صعب � ً
�إعاقة ،وحتدي ًدا �سيدات ،يتمتعون بالثقة
واملعرفة املطلوبني لتويل منا�صب قيادية.
لكن ميكن للدعم الإ�ضايف الذي توفره
برامج التدريب على القيادة كبناء املوارد
50
يف الدميقراطية ،واحلوكمة ،واالنتخابات
(بريدج) �أن ي�ساعد على جتنب هذا التحدي
و�صنع قيادات قوية من ذوي الإعاقة.

ن�ساء مع وبدون �إعاقات ي�شاركن يف تدريب على القيادة يف كمبوديا.

 50بناء موارد يف الدميقراطية ،واحلوكمة ،واالنتخابات>/http://bridge-project.org< .
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تكنولوجيا �سهلة اال�ستخدام

�أما الت�صويت من خالل الإنرتنت فهو حل �آخر مت اقرتاحه لتي�سري العملية ب�شكل �أكرب
على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث ت�سمح بع�ض البلدان الأوروبية مثل �أ�ستونيا
بالت�صويت من خالل الإنرتنت وت�صف هذه العملية ب�أنها �أي�رس ،لكن الت�صويت من
خالل الإنرتنت يتطلب ثقة يف النظام بالإ�ضافة �إىل موارد وقدرات تكنولوجية
متقدمة قد ال تكون متوافرة يف الكثري من البلدان.

املتابعة والتقييم

عند ت�صميم و�صف برنامج �أو �إعالن لتلقي املقرتحات ،ينبغي على اجلهات املانحة
أي�ضا
�أن حتدد �أن كل م�ؤ�رشات الربامج ينبغي �أن يتم ت�صنيفها تب ًعا للإعاقة ،وينبغي � ً
جمع بيانات كيفية حول �إ�رشاك ذوي الإعاقة.
وميكن �أن تت�سم متابعة وتقييم برامج تقييم الإعاقة بال�صعوبة ،وكما هو مذكور
م�سب ًقا ،ف�إن تعريف الإعاقة يختلف من بلد �إىل بلد .وهناك �أربعة �أنواع خمتلفة من
التعريفات التي ميكن ا�ستخدامها :البلد امل�ضيف� ،أو البلد ال�رشيك املنفذ� ،أو البلد
املانح� ،أو منظمة ال�صحة العاملية .وميكن �أن ي�سفر االفتقار العاملي �إىل تعريف
مقبول ب�شكل عام عن غياب الإت�ساق عند مقارنة املعلومات.
وغال ًبا ما ال ت�ستخدم اجلهات املانحة م�ؤ�رشات تخ�ص كل �إعاقة ،وبالتايل يقوم
بع�ض ال�رشكاء املنفذين بعمل م�ؤ�رشات خا�صة بهم .وبينما يعترب هذا الأمر مفي ًدا
للم�رشوع ،ف�إنه ي�صعب على اجلهات املانحة واملنظمات املنفذة عملية تتبع �أثر كل
الربامج.
وعالوة على املتابعة والتقييم الأ�سا�سيني ،ينبغي على اجلهات املانحة ت�شجيع �إجراء
تقييمات الأثر ،فهذه التقييمات حتدد �أثر الربامج على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وهو
أي�ضا يف حتديد ما �إذا كانت برامج �إ�رشاك ذوي الإعاقة قد تركت
ما ميكن �أن ي�ساعد � ً
أثرا �أكرب على املجتمع مثل �أي تغيريات يف ال�سلوك االجتماعي� ،أو انفتاح احلكومة
� ً
انفتاحا.
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،أو عملية �سيا�سية �أكرث
ً

ممار�سة �سليمة
ت�شرتط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية التي تدعم الأ�شخا�ص ذوي
واملح�صالت
الإعاقة �أن تكون الأهداف
ّ
مف�صلة ح�سب �أهداف
وامل�ؤ�شرّ ات ّ
الربنامجُ .تعرف م�ؤ�شرّ ات الوكالة
بـ»امل�ؤ�رشات املعيارية للم�ساعدات
الأجنبية» وميكن االطالع يف ما يلي
على مثال من م�رشوع للم�ؤ�س�سة الدولية
للنظم االنتخابية يف ليبيا:
الهدف :زيادة امل�شاركة املدنية ،خا�صة
املهم�شة وغري املم ّثلة
بني املجموعات
ّ
مبا فيه الكفاية ،من خالل تعزيز الفهم
يف �أو�ساط العامة للعمليات املتعلّقة
باالنتقال ال�سيا�سي يف ليبيا.
النتيجة املرحلية :حت�سني م�ستوى الوعي
بني �أو�ساط هيئة �إدارة االنتخابات
و�أ�صحاب امل�صلحة يف املجال
االنتخابي ،جتاه الق�ضايا واالحتياجات
الأ�سا�سية ف�ض ًال عن العراقيل التي
ي�صادفها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات عند
امل�شاركة يف العملية االنتخابية.

الق�سم اخلام�س

غال ًبا ما يتم اقرتاح ا�ستخدام تكنولوجيات االنتخابات مثل ماكينات الت�صويت
الإليكرتوين كطريقة �سهلة لتي�سري عملية الت�صويت على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
�إال �أن هيئات �إدارة االنتخابات ينبغي �أن تفكر جي ًدا يف كل االعتبارات الفنية
واللوجي�ستية قبل دعم خيارات التكنولوجيا املتقدمة يف بلدان قد تفتقر �إىل القدرة
على احلفاظ على حلول تكنولوجية معقدة .ويف هذه احلاالت ،ميكن لبع�ض �أ�شكال
التكنولوجيا الب�سيطة �أن جتعل العملية �أكرث �سهولة مبخاطر �أقل ،فعلى �سبيل املثال
يف �أ�سرتاليا ي�ستطيع الناخبني امل�صابني بالعمى �أو �ضعاف الب�رص �أن ي�صوتوا من
خالل التليفون.

املح�صلة (مع ّدل ح�سب امل�ؤ�س�سة
م�ؤ�شرّ
ّ
الدولية للنظم االنتخابية)ُ :ي�صاغ عدد
من التو�صيات حول كيفية تكييف
�إجراءات الت�صويت ملعاجلة احتياجات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،و ُيرفع
�إىل هيئة �إدارة االنتخابات و�أ�صحاب
امل�صلحة يف املجال االنتخابي.
املح�صلة («امل�ؤ�رشات املعيارية
م�ؤ�شرّ
ّ
للم�ساعدات الأجنبية») :يتلقى بع�ض
منظمات املجتمع املدين م�ساعدات
�أمريكية للم�شاركة يف مبادرات املدافعة.
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تبادل الدرو�س امل�ستفادة

تطالب املادة  32من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بتعاون دويل من خالل تبادل املعلومات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات
والت�شارك فيها ،وهو ما ي�شمل �ضمان �أن برامج امل�ساعدة الدولية متاحة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�شملهم و�أن الدرو�س امل�ستفادة يتم
جمعها ون�رشها .وهناك �أمثلة جيدة على ت�صميم برامج انتخابات وعمليات �سيا�سية �شاملة حول العامل ،لكن ال تزال منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة واحلكومات تبد�أ من ال�صفر يف الغالب .وللتعامل مع هذه الفجوة ،يعمل موقع �أيف�س  51 ElectionAccess.orgك�أداة مدافعة
وتعليم �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ويلقي ال�ضوء على �أمثلة ملواد تثقيف الناخبني ال�شاملة والأجهزة امل�ساعدة مثل
�أدلة �أوراق االقرتاع امللمو�سة.

 Election Access.org 51امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية < > /http://www.electionaccess.org
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طالب يخ�ضع لتدريب لي�شارك يف مراقبة االنتخابات
يف اجلمهورية الدومينيكية.

ال�سجل يف
يحدث املعلومات اخلا�صة به يف
ّ
ناخب ّ
اجلمهورية الدومينيكية.

الق�سم  :6درا�سة حالة جمهورية الدومينيكان
�أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني:
منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
هيئات �إدارة االنتخابات.
�أيف�س.
املنظمات املحلية ملراقبة االنتخابات.
الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني.
املجل�س القومي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

نظرة عامة

طب ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،هناك ما يزيد على  1,5مليون مواطن دومينيكاين يندر �إ�رشاكهم يف االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية .عملت
�أيف�س مع منظمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي متثل �رشيكها الرئي�سي الريد من �أجل رفع الوعي ب�ش�أن احلقوق ال�سيا�سية للدومينيكانيني
ذوي الإعاقة .وقد �سعى الربنامج الذي ا�ستهدف جمموعة من �أ�صحاب امل�صالح (من بينهم جمتمع ذوي الإعاقة ،والأحزاب ال�سيا�سية،
واملر�شحني) �إىل التعامل مع هذه الق�ضية و�ألقى ال�ضوء على االلتزامات التي �إتخذتها جمهورية الدومينيكان عندما �صدقت على اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف .2009
عملت �أيف�س والريد على برنامج امتد ملا يزيد على �سنتني قبل االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف مايو  2012وبعدها لت�شجيع الت�صويت
و�إ�رشاك املواطنني ذوي الإعاقة ِ�إ�رشاكً ا عمي ًقا ،وتو�ضح درا�سة احلالة الأثر الإيجابي للتعاون بني املجتمع املدين واحلكومة والأحزاب ال�سيا�سية.

«

الق�سم ال�ساد�س

�أنا مقتنع �أننا �سرنى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�شاركون كمر�شحني،
بالإ�ضافة �إىل ناخبني ذوي �إعاقة �أكرث بكثري ،مبا �أن هذا هو القدر
ال�سيا�سي لهذه البالد .و�أعتقد �أن ما نقوم به من عمل ميهد الطريق
لكل النا�س كي ي�شاركوا يف العملية االنتخابية.

«

كري�ستينا فران�سي�سكو ،م�ؤ�س�س دائرة ال�سيدات ذوات الإعاقة ،جمهورية الدومينيكان

كيف �شمل امل�رشوع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات واحلياة ال�سيا�سية؟

الإدارة – عينت �أيف�س �سيدة ذات �إعاقة لإدارة امل�رشوع وقدمت منحة فرعية ملنظمة حملية معنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �شكلت بدورها
فري ًقا ن�سائ ًيا لقيادة امل�رشوع .وقد مت ت�صميم كل الأن�شطة بالتعاون مع هذا الفريق.

مذكرة التفاهم – ي�رست �أيف�س توقيع مذكرة تفاهم بني املجل�س املركزي لالنتخابات و 18منظمة حملية معنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وقد قد عززت هذه االتفاقية من التعاون بني هذه املنظمات ب�ش�أن الطرق املنا�سبة لتح�سني �إ�رشاك وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
االنتخابات .وتعد هذه االتفاقية هي الأوىل من نوعها التي يوقعها املجل�س املركزي مع منظمات �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة.
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«

«

جدا للإن�ضمام �إىل هذا اجلهد لأنه ت�ضمن مراقبة
كنت مت�شوق ً
العوائق التي يواجهها من هم مثلي من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ماريا ديل كارمن جوريرو جرمان ،طالبة عمرها � 23سنة تدربت كمراقبة انتخابات،
جمهورية الدومينيكان

تدريب احلقوق ال�سيا�سية – عقدت �أيف�س وال ريد ور�ش عمل على امل�ستويني الإقليمي والبلدي حول العملية االنتخابية و�أهمية الت�صويت
�شخ�صا من ذوي الإعاقة .كما تدرب ع�رشون من قيادات منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كي ي�صبحوا مي�رسين لرفع الوعي
بح�ضور 2279
ً
ب�ش�أن احلقوق االنتخابية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت رفع الوعي من خالل توزيع  1000مل�صق ومطويات عن تثقيف الناخبني.
الربنامج واملنتدى ال�سيا�سي – �شكلت  18منظمة حملية معنية بالأ�شخا�ص ذوي �إعاقة جمموعة عمل لو�ضع برنامج �سيا�سي حول الق�ضايا
الهامة ،من بينها املباين التي ي�صعب دخولها والتعليم ال�شامل ،وهو الربنامج الذي مت تقدميه �إىل املر�شحني الرئا�سيني يف منتدى ح�رضه
�أربعة �أحزاب ،وقد وقع كل مر�شح على الربنامج ملزمني �أنف�سهم مبوجبه بتنفيذ ن�صو�صه �إذا مت انتخابه .وقد نفذت حكومة املر�شح الفائز
التو�صيات املدرجة يف الوثيقة التي تت�ضمن قانو َنا وطن ًيا للإعاقة ،وبناء منحدرات على الأر�صفة ،وو�ضع خطة عمل للق�ضاء على الأمية
للبالد.
ت�سجيل الناخبني – عملت �أيف�س والريد مع املجل�س
االنتخابي لتن�سيق اجلهود لإ�رشاك �ست �سيدات ذوات �إعاقة
يف �أدوار قيادية بحملة «التحقق» اخلا�صة باملجل�س
االنتخابي التي حثت النا�س على التحقق من ت�سجيلهم
على قوائم الناخبني ومن املعلومات اخلا�صة باللجان
االنتخابية .ومن �أجل الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حددت �أيف�س منظمات مثل
اجلمعية الدومينيكانية لإعادة الت�أهيل لكي تعمل كمراكز
لأن�شطة حملة «التحقق» .ونتيجة لهذه اال�سرتاتيجية ،ح�صل
ما يزيد على �1000شخ�ص من ذوي الإعاقة على فر�صة
الت�أكيد على تفا�صيل الت�سجيل اخلا�صة بهم.
تدريب موظفي اللجان االنتخابية – دعم املجل�س االنتخابي
بالتعاون مع الريد واملجل�س القومي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة تدريب مدربني ل 154م�س�ؤول تركز على كيفية
تقدمي امل�ساعدة عند ت�صويت الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث
مت تغطية جمموعة متنوعة من الأ�ساليب من بينها وحدة
عن لغة الإ�شارة الأ�سا�سية ،ثم نقل املدربون هذه املعلومات
ملوظفي اللجان االنتخابية على امل�ستوى املحلي يف �سل�سلة
من التدريبات ،ومت و�ضع مطوية مرجعية لي�ستخدمها
موظفو اللجان االنتخابية يف اليوم االنتخابي.
ّمت توزيع مل�صقات ومطويات حول �أهمية الت�صويت يف خمتلف �أنحاء البالد ،مبا يف
ذلك على اجلامعات ،ومراكز الت�أهيل ،ومراكز املجتمعات املحلية.
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ناخبون يدخلون ملعب باي�سبول ّمت حتويله �إىل مركز انتخابي يف يوم االنتخابات.

تثقيف الناخبني – دعمت �أيف�س جهود املجل�س االنتخابي يف ا�ستهداف جمتمع ذوي الإعاقة من خالل �إنتاج �إعالن تليفزيوين 52يظهر به
أي�ضا ترجمة لغة �إ�شارة يف الفيديو .ومت
�أ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ي�شاركون يف جمتمعاتهم .وللمرة الأوىل ،وفرت هيئة �إدارة االنتخابات � ً
�إذاعة �إعالن تثقيف الناخبني على نطاق وا�سع ميتد �إىل  8قنوات تليفزيونية واملواقع الإليكرتونية اخلا�صة باملجل�س االنتخابي .وقد قام
املجل�س االنتخابي بالفعل بتوفري ترجمة لغة الإ�شارة يف كل مقاطع الفيديو الر�سمية والربامج التي يتم بثها على قناته التليفزيونية ،وهي
أي�ضا.
املرة الأوىل التي يتم فيها ذلك � ً

الق�سم ال�ساد�س

مراقبة االنتخابات العامة – عممت �أيف�س �إ�رشاك ذوي الإعاقة يف جهود املراقبة من خالل �صياغة �سبعة �أ�سئلة تركز على متكن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من امل�شاركة ،وقد عملت �أيف�س مع منظمة حملية معنية مبراقبة االنتخابات حتت ا�سم بارتي�سيبا�سيون �سيودادانا (امل�شاركة
ال�شعبية) لإ�ضافة هذه الأ�سئلة ال�ستماراتهم عند ن�رشهم ل 3000مراقب يف جميع �أنحاء البالد.
�شخ�صا من ذوي الإعاقة �أغلبهم من ال�شابات لكي ي�صبحوا مراقبني على امل�شاركة يف
مراقبة امل�شاركة يف االنتخابات – دربت �أيف�س 22
ً
خ�صي�صا تركز على ق�ضايا امل�شاركة دون غريها .وقد مت تعيني مراقبني
االنتخابات .وقد تعلم املراقبون كيفية ا�ستخدام ا�ستمارات م�صممة
ً
على امل�شاركة يف االنتخابات يف اللجان االنتخابية يف جميع �أنحاء البالد يف اليوم االنتخابي.
تو�صيات موجهة �إىل املجل�س املركزي االنتخابي – بناء على املعايري التي حددتها تقارير مراقبة امل�شاركة يف االنتخابات� ،أعدت �أيف�س
والريد تو�صيات موجهة �إىل املجل�س االنتخابي حول كيفية تو�سيع نطاق امل�شاركة يف االنتخابات امل�ستقبلية .وقد �سعى املجل�س االنتخابي
بن�شاط لال�ستماع �إىل �آراء منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجل�س القومي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حول كيفية حت�سني العملية.
تدريب هيئة �إدارة االنتخابات – �أوفد املجل�س االنتخابي  155من موظفيه من جميع �أنحاء البالد حل�ضور تدريب مدته يوم كامل حول
الإ�رشاك االنتخابي تنظمه �أيف�س وال ريد .قد و�ضع �أع�ضاء كل مكتب �إقليمي خطط عمل لو�ضع ما تعلموه مو�ضع التنفيذ.

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�شباب ذوي الإعاقة  -ال ي�شارك ال�شباب ذوي الإعاقة
بن�شاط يف منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو يف احلياة
ال�سيا�سية ملجتمعاتهم  .ومن �أجل م�ساعدة ه�ؤالء ال�شباب على
تطوير مهاراتنهم لكي ي�صبحوا قيادات م�ستقبلية ،نفذت �أيف�س
والريد تدريب حول بناء املهارات القيادية ملدة يومني ا�ستهدف
 16من �أع�ضاء منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة النا�شئة من
جميع �أنحاء البالد .وكانت هذه هي املرة الأوىل التي يتعر�ض
فيها امل�شاركني لتدريب ي�سمح لهم ب�أن يكت�سبوا مهارات قيادة
وتوا�صل ،ونتيجة لهذا التدريب ،ح�صل  8من امل�شاركني املميزين
على تدريب �إ�ضايف وتدريب عملي على �أ�ساليب التوا�صل حتى
يتمكنوا من التحدث �إىل جمتمعاتهم عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أن ي�رشحوا لهم قانون الإعاقة الوطني اجلديد.
الت�شارك يف الدرو�س امل�ستفادة – �أ�صدرت الريد كتيب 53عن

الدرو�س امل�ستفادة �أثناء تعامالتهم مع �أ�صحاب امل�صالح من يف نهاية اليوم التدريبي ،عر�ض امل�س�ؤولون االنتخابيون خطة عملهم حول كيفية
تي�سري العملية االنتخابية �ضمن منطقتهم.

احلكومة واملجتمع املدين ،وقد ت�شاركوا يف هذا املنتج مع منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وهيئات �إدارة االنتخابات يف جميع �أنحاء املنطقة.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة

انق�سم جمتمع الإعاقة �إىل جانبني :جمموعات متثل �أنوع خمتلف من الإعاقات من ناحية واملجتمع املدين واملجل�س القومي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من ناحية �أخرى ،وقد �ساعد جمع جمتمع ذوي الإعاقة مع بع�ضهم البع�ض ل�صياغة برنامج �سيا�سي على توحيد املجتمع
حول الق�ضايا التي متثل �أهمية لهم وعلى �إ�ضافة هذه الق�ضايا بالقوة على الأجندة ال�سيا�سية للحكومة .ونتيجة لذلك� ،شهد جمتمع منظمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مترير قانون وطني للإعاقة بالإ�ضافة �إىل طرح برنامج «للحماية االجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ،الذي
ت�ضمن �إجراءات لتح�سني الظروف املعي�شية واالجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
كان هناك عد ًدا حمدو ًدا من موظفي منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�ؤهلني لتنفيذ �أن�شطة االنتخابات والعمليات ال�سيا�سية.
مل تكن هيئات �إدارة االنتخابات وغريها من امل�س�ؤولني احلكوميني على دراية بت�أثري اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على
عملهم.
كانت الأحزاب ال�سيا�سية منفتحة للتوا�صل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،لكنهم مرتددين يف �إ�رشاكهم كقادة �أو مر�شحي حزب.
جعلت التوترات بني احلكومة واملجتمع الهايتي يف جمهورية الدومينيكان 54بع�ض نواحي امل�رشوع مثل ت�سجيل الناخبني ق�ضايا
ح�سا�سة �سيا�س ًيا.

 53امل�رشوع« :احلق يف االختيار» دليل ب�أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة .امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية� .شبكة الريد �إيربو �أمريكا ملنظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف جمهورية الدومينيكان 12 ،مايو .>http://www.ifes.org/~/media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf< .2012
« 54نظرة عامة على جمهورية الدومينيكان» الدليل العاملي للأقليات وال�شعوب الأ�صلية .املجموعة الدولية حلقوق الأقليات.
<.>http://www.minorityrights.org/2565/dominican-republic/dominican-republic-overview.html
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الأثر

�أدت مذكرة التفاهم املوقعة بني منظمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة واملجل�س االنتخابي �إىل �إن�شاء منتدى تتم فيه مناق�شة
ق�ضايا امل�شاركة.
للمرة الأوىل ،متكن ال�صم الدومينيكانيني من التعرف على
العملية االنتخابية من خالل الربنامج التليفزيوين اليومي
للمجل�س االنتخابي بف�ضل توفري ترجمة لغة �إ�شارة يف كل بث.
�إ�ضافة �أ�سئلة عن الإعاقة حتدي ًدا يف قائمة املراقبني املحليني
امل�ستخدمة يف جميع �أنحاء البالد.
مت مترير قانون حملي للإعاقة يف فرباير  ،2013وكان الربنامج
واملنتدى ال�سيا�سي الذين مت و�ضعهما و�إجرائهما من خالل
امل�رشوع من العوامل التي �أ�سهمت من العوامل التي �أ�سهمت
يف متريره .ويعرتف القانون اجلديد بالتزامات جمهورية
الدومينيكان يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ويدعم
املجل�س القومي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل ت�أ�سي�س
مكاتب �إقليمية وحملية.
�شخ�صا م�س�ؤو ًال عن �إ�رشاك ذوي
لدى املجل�س االنتخابي الآن
ً
الإعاقة وهو نائب االنتخابات.

وجد منفذو امل�رشوع �أن النواحي التالية �رضورية لنجاح الأن�شطة:

الق�سم ال�ساد�س

التو�صيات

رجل من الإدالء ب�صوته.
متكن ٌ
بعد ا�ستخدام قالب معينّ ّ ،

�إ�رشاك �أ�شخا�ص ذوي �إعاقات خمتلفة يف ت�صميم وتنفيذ امل�رشوع.
اجتذاب �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة ملنا�صب قيادية مثل مديري امل�شاريع ،ومراقبي االنتخابات ،واملوظفني امل�ؤقتني لدى هيئة �إدارة
االنتخابات ،واملدربني.
بناء �رشاكات بني منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وهيئات �إدارة االنتخابات ،والأحزاب ال�سيا�سية ،ومنظمات مراقبة االنتخابات.
توفري �إر�شادات حمددة لل�سلطات احلكومية واملجتمع املجني حول كيفية جعلهم �أكرث �شموالً.
حتديد مداف ًعا يف هيئة �إدارة االنتخابات لديه الإرادة والنفوذ ال�سيا�سي لدعم �إ�رشاك الإعاقة وامل�شاركة. .
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ناخب من الفيليبني يف يوم االنتخابات

ملحق :حمطات هامة يف م�شوار امل�شاركة يف االنتخابات
مدرج �أدناه مقتطفات من �أهم املحطات الدولية والإقليمية على الطريق لتحقيق �إ�رشاك كامل للأ�شخا�ص ذوي الإعافة يف احلياة ال�سيا�سية.
للإطالع على الن�ص الكامل ،يرجى زيارة الروابط.

دي�سمرب  – 1948الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان - 55مادة 21
.1

لكل فرد احلق يف اال�شرتاك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبالده �إما مبا�رشة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون اختياراً حراً.

.2

لكل �شخ�ص نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.

.3

�إن �إرادة ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،ويعرب عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على �أ�سا�س االقرتاع ال�رسي وعلى
قدم امل�ساواة بني اجلميع �أو ح�سب �أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت.

مار�س  – 1976العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية - 56مادة 25

�أ.

�أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�رشة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية،

ب.

�أن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�رسي ،ت�ضمن
التعبري احلر عن �إرادة الناخبني،

ج.

�أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه ،فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

ماحق

يكون لكل مواطن ،دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة  ،2احلقوق التالية ،التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود
غري معقولة:

 55الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .الأمم املتحدة <.>/http://www.un.org/en/documents/udhr
 56الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان «العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
«.»http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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�سبتمرب  – 2001االتفاقية الأمريكية ب�ش�أن �إزالة كل �أ�شكال التمييز �ضد الأ�شخا�ص املعاقني - 57مادة 3
لتحقيق �أهداف هذه االتفاقية – تتعهد الدول الأطراف مبا يلي:
.1

اتخاذ الإجراءات الت�رشيعية واالجتماعية والرتبوية ،وتلك التي تتعلق بالعمل� ،أو �أي �إجراءات �أخرى الزمة لإزالة التمييز �ضد
الأ�شخا�ص املعاقني ،وت�شجيع اندماجهم الكامل يف املجتمع مبا يف ذلك – ودون �أن يقت�رص على ذلك:
�أ.

الإجراءات الالزمة لإزالة التمييز تدريجياً ،وت�شجيع التكامل بني اجلهات احلكومية والهيئات اخلا�صة يف توفري ال�سلع
واخلدمات والت�سهيالت والربامج والأن�شطة مثل التوظيف والنقل واالت�صاالت والإ�سكان والرتفيه والتعليم والريا�ضات
وتنفيذ القانون وتطبيق العدالة والأن�شطة ال�سيا�سية والإدارية.

مايو  – 2008اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة - 58مادة 29
ت�ضمن الدول الأطراف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين ،وتتعهد مبا يلي:
�أ.

�أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على قدم امل�ساواة مع
الآخرين� ،إما مبا�رشة و�إما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية ،مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كي
ي�صوتوا و ُين َتخبوا ،وذلك بعدة �سبل منها:
( )iكفالة �أن تكون �إجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�رسة و�سهلة الفهم واال�ستعمال؛
( )iiحماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن طريق االقرتاع ال�رسي يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة دون
ترهيب ،ويف الرت�شح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمنا�صب و�أداء جميع املهام العامة يف احلكومة على �شتى امل�ستويات،
وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا ا ُ
ملعِينة واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك.
( )iiiكفالة حرية تعبري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن �إرادتهم كناخبني ،وال�سماح لهم ،عند االقت�ضاء ،حتقيقا لهذه الغاية،
باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على الت�صويت؛

ب.

�أن تعمل على نحو فعال من �أجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أن ي�شاركوا م�شاركة فعلية وكاملة يف ت�سيري
ال�ش�ؤون العامة ،دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع الآخرين ،و�أن ت�شجع م�شاركتهم يف ال�ش�ؤون العامة ،مبا يف ذلك ما يلي:
( )iامل�شاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية بحياة البلد العامة وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك �أن�شطة الأحزاب
ال�سيا�سية و�إدارة �ش�ؤونها؛
(� )iiإن�شاء منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالن�ضمام �إليها كي تتوىل متثيلهم على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي
واملحلي؛

 57االتفاقية الأمريكية لإزالة كل �أ�شكال التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» منظمة الدول الأمريكية http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-65.html
 588اتفاقية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والربوتوكول االختياري .امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابيةhttp://www.ifes.org/~/media/Files/Publica�< .2012 ،
.>tions/Books/2012/CRPD Final.pdf
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مايو  – 2010املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان – كي�س �ضد املجر

59

( )iiالتنا�سب
 .39الحظت املحكمة �أن القيد حمل ال�س�ؤال ال يفرق بني اخلا�ضعني �إىل الو�صاية الكاملة واخلا�ضعني �إىل الو�صاية اجلزئية (�أنظر الفقرة 11
�أعاله) و�إنه يتم رفعه مبجرد �سقوط الو�صاية (�أنظر الطلبات املقدمة من احلكومة يف الفقرة � 27أعاله التي مل يخت�صم فيها مقدم ال�شكوى)� ،إال
�أنها الحظت ت�أكيد مقدم ال�شكوى يف الفقرة � 29أعاله ،الذي مل تنفه احلكومة ،ب�أن  %0.75من ال�سكان املجريون يف �سن الت�صويت قلقون ب�ش�أن
آثارا ال تذكر.
احلرمان من ذلك احلق ب�سبب الو�صاية دون متييز .وقد وجدت �أن ذلك ي�شكل عد ًدا ً
كبريا و�إنه ال ميكن الإدعاء ب�أن هذا املنع يرتك � ً
 .40غري�أن احلكومة دفعت بوجوب �أن يكون من امل�سموح للمجال�س الت�رشيعية �أن ت�ضع قواعد ل�ضمان �أن �أولئك القادرين على تقييم تبعات
قراراتهم و�إتخاذ قرارات واعية وعاقلة هم وحدهم من ينبغي �أن ي�شاركوا يف ال�ش�ؤون العامة ،وذلك بناء على هام�ش التقدير.
هام�شا وا�س ًعا من التقدير ب�شكل عام لتحديد ما �إذا كان من املمكن
 .41وافقت املحكمة على �أن هذا جما ًال ينبغي منح الت�رشيع الوطني فيه
ً
تربير القيود املفرو�ضة على احلق يف الت�صويت يف الزمن احلديث ،و�إذا كان الو�ضع كذلك ،كيف ميكن حتقيق تواز ًنا عادالً .وينبغي على وجه
التحديد ترك القرار للمجال�س الت�رشيعية لتختار �أي �إجراء ينبغي ت�صميمه لتقييم �أهلية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية للت�صويت .والحظت
املحكمة غياب �أدلة تثبت �أن املجل�س الت�رشيعي املجري �سعى من قبل �إىل تقييم امل�صالح املتناف�سة �أو �إىل تقييم تنا�سب القيد كما بو�ضعه
احلايل.
 .42لكن املحكمة مل ت�ستطع املوافقة على �أن املنع الكامل لأي �شخ�ص خا�ضع �إىل و�صاية جزئية من الت�صويت بغ�ض النظر عن قدراته
�أو قدراتها الفعلية يندرج حتت بند هام�ش مقبول من التقدير ،وبالفعل بينما ت�ؤكد املحكمة على ات�ساع هام�ش التقدير ،فهو لي�س �شام ًال
(هري�ست �ضد اململكة املتحدة (رقم  ،82§ .GC], op. cit[ )2وعالوة على ذلك� ،إذا كان �أحد القيود املفرو�ضة على احلقوق الأ�سا�سية
ينطبق على فئة �ضعيفة ج ًدا يف املجتمع عانت من متييز كبري يف املا�ضي كاملعاقني ذهن ًيا ،ي�صري هام�ش التقدير اخلا�ص بالدولة
أي�ضا مثال من يعانون من معاملة خمتلفة على �أ�سا�س النوع
�أ�ضيق ويجب �أن يكون هناك �أ�سباب قوية ج ًدا للقيود حمل النقا�ش (راجع � ً
االجتماعي – عبدالعزيز ،كاباال�س ،وبالكاندايل �ضد اململكة املتحدة 28 ،مايو � ،78 § ،1985سل�سلة (�أ) رقم � ،94سباق -دي �إت�ش و�آخرين
�ضد جمهورية الت�شيك [ ،]GCرقم  ،18 § ،00/57325املحكمة الأوروبية � ،... - 2007أو التوجه اجلن�سي – �إي بي �ضد فرن�سا [ ،]GCرقم
 ،94§ ،02\43546املحكمة الأوروبية  )... -2008ويتمثل ال�سبب يف اختيار هذا املنهج الذي ي�شكك يف ت�صنيفات معنية يف �أن تلك الفئات
تعر�ضت تاريخ ًيا �إىل التحيز ذو التبعات الدائمة مما ت�سبب يف ا�ستبعادهم اجتماع ًيا ،وقد ي�ستتبع هذا النوع من التحيز ت�شكيل �صور منطية
ت�رشيعية متنع التقييم الفردي لقدراتهم واحتياجاتهم(�شتوكاتوروف �ضد رو�سيا ،رقم  27 ،95 § ،05/44009مار�س .)2008

ماحق

 .43فقد �صاحب البالغ يف هذه الق�ضية حقه يف الت�صويت نتيجة لفر�ض قيد تلقائي وكامل على حق اخلا�ضعني �إىل و�صاية جزئية،
حمروما من حقه يف الت�صويت
وبالتايل يجوز له الإدعاء ب�أنه �ضحية الإجراء .وال ميكن للمحكمة �أن تخمن ما �إذا كان ال يزال مقدم البالغ
ً
حتى يف حالة فر�ض قيد �أكرث حمدودية على حقوق املعاقني ذهن ًيا مبا يتفق و�رشوط املادة  3من بروتوكول رقم (�أنظر ما يلزم من التعديل
والتبديل ،هري�ست �ضد اململكة املتحدة (رقم  ،)2العمل املقتب�س § § � 48إىل .)52
 .44وتعترب املحكمة معاملة ذوي الإعاقات الفكرية �أو الذهنية باعتبارهم فئة منفردة ت�صنيفًا حمل �شك و�أن تقلي�ص حقوقهم يجب �أن
يخ�ضع لرقابة ل�صيقة .وينعك�س هذا املنهج يف وثائق �أخرى من القانون الدويل م�شار �إليها �أعاله (الفقرات  ،)17-14وبالتايل تو�صلت
املحكمة �إىل �أن �إ�سقاط حقوق الت�صويت دون متييز ودون تقييم ق�ضائي فردي وبناء على �إعاقة ذهنية ت�ستلزم فر�ض و�صاية جزئية دون
أمرا مت�س ًقا مع الأ�سباب ال�رشعية لتقييد احلق يف الت�صويت.
�أي �شيء �آخر ال ميكن اعتباره � ً
وعليه ،كان هناك انتهاكً ا للمادة  3من بروتكول رقم  1من االتفاقية.
� 59أالجو�س كي�س �ضد املجر ,املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 20 .مايو  .2012ق�ضية �أالجو�س كي�س �ضد املجر .املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان.

<.>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800
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نوفمرب � – 2011إعالن بايل ب�ش�أن تعزيز دور وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إحتاد دول جنوب �رشق
60
�آ�سيا (�آ�سيان)
نقر ،نحن الدول الأع�ضاء يف �إحتاد دول جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان) ،ميثلنا ر�ؤ�ساء دول �أو حكومات بروناي دار ال�سالم ،ومملكة كمبوديا،
وجمهورية �إندوني�سيا ،وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية ،وماليزيا ،و�إحتاد ماينامار ،وجمهورية الفلبني ،وجمهورية �سنغافورة ،ومملكة
تايالند ،وجمهورية فيتنام اال�شرتاكية ،مبوجب هذه االتفاقية ب:
 .7ت�شجبع م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كل نواحي التنمية من بينها م�شاركتهم يف الأن�شطة ال�سيا�سية من خالل منحهم حقوق
�سيا�سية م�ساوية يف انتخابات القيادات والربملانيني على امل�ستويني املحلي والوطني.

نوفمرب  – 2011تو�صية حلنة وزراء الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ( 14 )2011ب�ش�أن م�شاركة
61
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
� 4.2إجراءات الت�صويت والأوراق االنتخابية واملباين
ينبغي على الدول الأع�ضاء �إيالء �إنتباه كايف لأهمية قواعد و�إجراءات �إمكانية امل�شاركة قبل االنتخابات على كل امل�ستويات و�أثنائها ،ويف
املنا�سبات الأخرى التي يتم فيها دعوة املواطنني للم�شاركة يف �إجراء ال�ش�ؤون العامة .وينبغي �أن تتوافر �أوراق اقرتاع �سهلة اال�ستعمال
ومباين ي�سهل دخولها يف وقت الت�صويت .كما ينبغي ن�رش معلومات حول �سهولة �إجراءات الت�صويت و�سهولة ا�ستخدام �أوراق االقرتاع
واملباين من خالل تو�صيلها ب�أ�ساليب �سهلة القراءة والفهم على نطاق وا�سع وب�شكل م�سبق من �أحل ت�شجيع املواطنني على امل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية والعامة.
وينبغي �أن ت�ساعد مبادئ الت�صميم العاملي العام على �ضمان �إزالة العوائق احلالية التي تعيق الو�صول �إىل البيئة املادية واحل�صول على
الب�ضائع واخلدمات واملعلومات واالت�صاالت خا�صة فيما يتعلق ب�إجراءات الت�صويت والأوراق االنتخابية و�ضمان عدم ن�شوء عوائق جديدة.
�أما الأهداف واخلطوات املحددة املن�صو�ص عليها يف البنود رقم « 6البيئة املتوافرة» ،ورقم « 7االنتقال» ،ورقم « 3املعلومات واالت�صاالت»،
�أحكام املواد ذات ال�صلة من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك منا�س ًبا وحتدي ًدا �« 9سهولة الو�صول»،
و« 21حرية التعبري والر�أي واحل�صول على املعلومات» ،و�« 13إمكانية اللجوء �إىل الق�ضاء» فينبغي ا�ستخدامها ك�إر�شادات للتدابري التي يتم
�إتخاذها لتحقيق �أهداف �إمكانية الو�صول الكاملة كما هو مو�ضح �أعاله.
 .3عدم التمييز يف ممار�سة الأهلية القانونية
ينبغي على الدول الأع�ضاء �أن ت�ضمن �أن ت�رشيعاتها ككل ال تت�ضمن متيي ًزا �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة� ،آخذين
يف االعتبار �أحكام البند « 12احلماية القانونية» من خطة عمل جمل�س �أوروبا للإعاقة  ،2015 – 2006وكلما تطلب الأمر املادة « 12اعرتاف
القانون ب�شكل مت�ساوي» .وينبغي عليهم توفري الدعم ملن قد يحتاجون �إىل امل�ساعدة يف ممار�سة قدراتهم القانونية يف نواحي متنوعة من نواحي
عاما وخا�صة مبوجب املادة  29من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص
احلياة وخا�صة عند ممار�سة احلق يف الت�صويت الذي يعد ح ًقا ً
« 60م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمتمع الآ�سيان»� .إعالن بايل ب�ش�أن تعزيز دور وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمتمع الآ�سيان� .إحتاد دول جنوب �رشق
�آ�سيا.>http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf< .
« 61تو�صية رقم  )2011( 14ال�صادرةعن جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ».جمل�س �أوروبا.
<.>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM
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ذوي الإعاقة كما تن�ص الوثائق القانونية الدولية الأخرى التي وقعت عليها الدول الأع�ضاء ك�أطراف فيها .وينبغي على الدول الأع�ضاء �ضمان
خلو ت�رشيعاتهم على كل امل�ستويات من �أي ن�صو�ص حترم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من حقهم يف الت�صويت �أو الرت�شح يف االنتخابات.
لكل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سواء ذوي العاهات البدنية �أو احل�سية �أو الفكرية� ،أو من يعانون من م�شكالت تتعلق بال�صحة العقلية �أو من
مر�ض مزمن احلق يف الت�صويت على نف�س الأ�سا�س كاملواطنني الآخرين ،وينبغي �أال يتعر�ضوا �إىل احلرمان من حقهم ب�سبب �أي قانون يحد
�أهليتهم القانونية �أو �أي قرار ق�ضائي �أو قرار من نوع �آخر �أو �أي �إجراء �آخر قائم على �إعاقتهم �أو قدراتهم الإدراكية �أو قدرة حم�سو�سة .كما يحق
لكل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الرت�شح للمنا�صب على قدم امل�ساوة مع الآخرين وينبغي �أال يتعر�ضوا للحرمان من هذا احلق ب�سبب �أي قانون
يقيد �أهليتهم القانونية �أو اي قرار ق�ضائي �أو قرار �آخر يقوم على �إعاقتهم �أو قدراتهم الإدراكية �أو قدراتهم املح�سو�سة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
ينبغي على الدول الأع�ضاء �ضمان حظر التمييز القائم على الإعاقة يف كل جماالت احلياة ال�سيا�سية والعامة خا�صة كلما تعلق الأمر
بالت�صويت� ،أو الرت�شح يف االنتخابات� ،أو ممار�سة �سلطات� ،أو العمل يف الأحزاب ال�سيا�سية �أو املنظمات غري احلكومية� ،أو ممار�سة الواجبات
العامة �أو جميعهم .وتت�ضمن هذه الأفعال التمييزية عدم التمكن من الوفاء بااللتزام باتوفري ترتيبات معقولة (�أنظر النقطة � 2أعاله�« ،إمكانية
الو�صول» للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم ال�سيا�سية بالكامل.

دي�سمرب � – 2011إعالن جلنة فيني�سيا التف�سريي املراجع ب�ش�أن مدونة املمار�سة اجليدة يف �ش�ؤون
62
االنتخابات املتعلقة مب�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أ .مدونة املمار�سة اجليدة يف �ش�ؤون االنتخابات ،كما �أقرتها اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل قانون (جلنة فني�سيا) يف �أكتوبر
 ،2002تن�ص على �أن «املبادئ اخلم�سة التي يت�ضمنها تراث �أوروبا االنتخابي �شاملة هي اقرتاع �شامل ،وم�ساوي ،وحر ،و�رسي ،ومبا�رش»
(بند  ،)1كما تن�ص املدونة يف البند  1.1 ،1على �أن «االقرتاع العام يعني �أن كل الب�رش لديهم احلق يف الت�صويت والرت�شح يف االنتخابات
من حيث املبد�أ».
 .1وبالتايل ينبغي �أن يكون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قادرين على ممار�سة حقهم يف الت�صويت وعلى امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية كمر�شحني منتخبني على قدم امل�ساواة مع املواطنني الآخرين .وتعد م�شاركة كل املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ويف
العملية الدميقراطية �رضورية لبناء جمتمعات دميقراطية.

ب .يكمل التايل املبادئ املن�صو�ص عليها يف املدونة:
ماحق

 .1االقرتاع العام.
 .2يعد االقرتاع العام مبد�أ �أ�سا�سي يف الرتاث االنتخابي الأوروبي ،فال يجوز التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف هذا ال�صدد طب ًقا للمادة
64
 29من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 63وقانون الق�ضية اخلا�ص باملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان.
 62جمل�س �أوروبا وجلنة فين�سيا« .الإعالن املراجع والتف�سريي ب�ش�أن مدونة املمار�سة اجليدة يف ال�ش�ؤون االنتخابية املتعلقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات».
الإعالن املراجع والتف�سريي ب�ش�أن مدونة املمار�سة اجليدة يف ال�ش�ؤون االنتخابية املتعلقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف االنتخابات 19 .دي�سمرب .2011
<>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx

 63اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �أقرتها الأمم املتحدة يف نيويورك يف  13دي�سمرب.2006 ،
 64املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ق�ضية كي�س �ضد املجر ،طلب رقم  ،38832\06حكم  20مايو� .2010 ،أنظر الفقرة  44-43حتدي ًدا ،مع الرجوع �إىل املادة  29من
اتفاقية الأمم املتحدة.
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 .3ينبغي �أن تكون �إجراءات الت�صويت بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أن يكون من ال�سهل عليهم الو�صول �إىل املباين بحيث يتمكنوا من
ممار�سة حقوقهم الدميقراطية ،وال�سماح كلما اقت�ضت ال�رضورة بتوفري امل�ساعدة يف الت�صويت مع االلتفات �إىل املبد�أ الذي ين�ص على �أن
الت�صويت يجب �أن يكون فردي (املدونة ،بند -4-1ب).
 .4يعد تطبيق مبادئ الت�صميم العام 65وامل�شاركة املبا�رشة �أو غري املبا�رشة �أو كليهما للم�ستخدم يف جميع مراحل الت�صميم و�سيلة فعالة
لتح�سني �إمكانية الو�صول �إىل اللجان االنتخابية و�إمكانية فهم �إجراءات االنتخابات لكي يقوم الفرد بالإدالء ب�صوته واحل�صول على
معلومات ب�ش�أن االنتخابات.

 .2االقرتاع املت�ساوي
 .5مبد�أ «تكاف�ؤ الفر�ص يجب �ضمانه لكل الأحزاب واملر�شحني على حد �سواء» (املدونة ،البند �-3-2-1أ) ،وينبغي مد تطبيق هذا املبد�أ لكي
يت�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املر�شحني يف االنتخابات.

 .3االقرتاع احلر
 .6لكي تقوم ال�سلطات العامة «بتمكني الناخبني من معرفة القوائم واملر�شحني املتناف�سني يف االنتخابات (البند -1-3-1ب ،)2-يجب
عليها �ضمان توفري وتب�سيط املعلومات املذكورة �أعاله لأق�صى درجة ممكنة مع الأخذ يف االعتبار مبد�أ الرتتيب املعقول 66بكل الأ�ساليب
البديلة ال�رضورية مبوجب قيد �إمكانية املقارنة مبعيار �شائع ،والقواعد القانونية ،واجلدوى املعقولة .ويجب �أن تكون املعلومات املقدمة
�سهلة القراءة والفهم.

 .4االقرتاع ال�رسي
 .7ينبغي حماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت با�ستخدام ورقة اقرتاع �رسية من خالل «�ضمان حرية التعبري عن الإرادة اخلا�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باعتبارهم ناخبني وال�سماح لهم �إذا اقت�ضت احلاجة وبناء على طلبهم باحل�صول على م�ساعدة التكنولوجيا �أو
م�ساعدة �أي �شخ�ص يختارونه �أو كليهما يف الت�صويت» 67يف ظروف ت�ضمن �أن ال�شخ�ص املختار ال ميار�س �أي ت�أثري غري مالئم ،وذلك �ضمن
�أمور �أخرى.

 65تو�صية رقم ( 8 )2009ال�صادرة عن جلنة الوزرء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حتقيق امل�شاركة الكاملة من خالل الت�صميم ال�شامل :الت�صميم ال�شامل ا�سرتاتيجية تهدف
�إىل تي�سري احل�صول على ت�صميم وت�شكيل خمتلف البيئات ،واملنتجات ،والتوا�صل ،وتكنولوجيا املعلومات ،واخلدمات وجعلها مفهومة وقابلة لال�ستخدام لأق�صى درجة
ممكنة بالن�سبة للجميع ب�أكرث طريقة م�ستقلة وطبيعية ممكنة ،ومن املف�ضل �أن يكون ذلك دون احلاجة �إىل حلول تكييف �أو متخ�ص�صة .وتعد م�صطلحات «الت�صميم للجميع»،
و»�إمكانية الو�صول مكملة» ،و»ت�صميم خايل من العوائق» ،و»ت�صميم عابر للأجيال» ،و»الو�صول للجميع»مقابلة مل�صطلح «الت�صميم ال�شامل» امل�ستخدم يف الن�ص.
 66املادة  – 2تعريفات اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة« ،الرتتيبات التي�سريية املعقولة» تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�سبة التي
ال تفر�ض عب ًئا غري منا�سب �أو غري �رضوري ،والتي تكون هناك حاجة �إليها يف حالة حمددة ،لكفالة متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين بجميع
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وممار�سته.
 67املادة  )3( 29من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  ،البند � 2.2أعاله ،واملدونة ،البند .1.4ب.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية واملعهد الدميقراطي الوطني

دي�سمرب  – 2011جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا واملحيط الهادي – جل�سة ت�شاور
�أ�صحاب امل�صالح الإقليمية لالجتماع احلكومي عايل امل�ستوى ب�ش�أن املراجعة النهائية لتنفيذ عقد �آ�سيا
68
واملحيط الهادي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة( 2013 -2003 ،اجلل�سة الثانية)
الهدف  :2تعزيز امل�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية و�صناعة القرار
مت تقدمي االقرتاحات التالية للدرا�سة:

ب.

�إ�رشاك «ال�شباب ذوي الإعاقة» ،و»الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفكرية» ،و»الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات النف�سية االجتماعية» ،و»الرتتيب
املعقول وبناء القدرات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات املختلفة ملمار�سة حقهم يف الت�صويت» ،ومنظمات متثيلية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أفراد �أ�رسهم».

ج.

درا�سة «م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اجلهات الت�رشيعية املحلية ويف العملية الق�ضائية» ،و»جهات �صناعة القرار يف
قطاعات التنمية الأخرى» ،و�إ�رشاك «جمموعات �إعاقة متنوعة لي�س يف �آلية التن�سيق الوطنية وحدها ،بل يف �آليات التن�سيق الوطنية
أي�ضا (على م�ستوى الدوائر\على م�ستوى الدولة\وحمل ًيا).
الفرعية � ً

د.

الإ�شارة �إىل احلاجة �إىل مواد معلوماتية حول االنتخابات ،و�إىل و�ضع �إجراءات �سهلة ومي�رسة بالن�سبة للأ�شخا�صذوي الإعاقة ،من
بينها ت�سجيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كناخبني.

هـ.

�إ�ضافة «�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومنظماتهم يف جلنة االنتخابات الوطنبة �أو جهة م�ساوية».

ماحق

�أ.

هدف جديد ب�ش�أن «زيادة م�شاركة منظمات امل�ساعدة الذاتية ومنظمات املدافعة الأ�رسية يف منظمات املدافعة الوطنية ،والوطنية
الفرعية ،واملحلية.

« 68جل�سة ت�شاور �أ�صحاب امل�صالح الإقليميني لالجتماع احلكومي عايل امل�ستوى ب�ش�أن املراجعة النهائية لتنفيذ عقد �آ�سيا واملحيط الهادي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
 .»2012 – 2003التنمية االجتماعية يف �آ�سيا واملحيط الهادي .ق�سم التنمية االجتماعية بلجنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا واملحيط الهادي.
<.http://www.unescapsdd.org/disability/event/regional
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دي�سمرب – 2011درا�سة موا�ضيعية �أجراها مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن
69
م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
 .68تب�رش اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بع�رص جديد للم�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إذ ت�شرتط املادة  29على الدول
الأع�ضاء �أن ت�ضمن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع بها على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،لكن الن�ص ال يتوقع �أي
قيد معقول وال ت�سمح ب�أي ا�ستثناء ،وباملثل فاملادة  12التي تعرتف بتمتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم امل�ساواة
مع الأخرين ،ال تن�ص على �أي ا�ستثناء من املبد�أ ،وت�شرتط على الدول الأع�ضاء �إتخاذ التدابري املنا�سبة «ملنح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فر�صة
احل�صول على الدعم الذي قد يحتاجونه ملبا�رشة �أهليتهم القانونية».
 .69وميكن ا�ستنتاج �أنه طب ًقا لالتفاقية ،فا�ستثناء �أو تقييد احلقوق ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أ�سا�س الإعاقة قد ي�شكل «متيي ًزا
على �أ�سا�س الإعاقة» �ضمن معنى املادة  2من االتفاقية وهو ما يتناق�ض مع االتفاقية.
 .70يف غالبية البلدان التي �أجابت على ا�ستبيان مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،ال يزال الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات النف�سية
االجتماعية والفكرية يعانون من احلرمان من حقهم يف الت�صويت ومن االنتخاب على �أ�سا�س ن�صو�ص د�ستورية �أو قانونية تربط حقوقهم
ال�سيا�سية ب�أهليتهم القانونية .وقد ال تت�سق هذه القيود مع االلتزامات التي �إتخذتها الدول الأع�ضاء مبوجب املادة  ،2و ،12و 29من
االتفاقية ،وينبغي �أن يكون حذفها من الت�رشيع واملمار�سات الوطنية �أولوية طب ًقا للمادة  ،4الفقرة �(1أ) و(ب) من االتفاقية .ومن �أجل �ضمان
مبا�رشة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات النف�سية االجتماعية �أو الفكرية حلقهم يف الت�صويت واالنتخاب على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،ينبغي
على الدول الأع�ضاء �إقرار كل التدابري املنا�سبة مبا يتما�شى واملادة  ،12الفقرة  3و�( 29أ) ( )2ملد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالدعم الذي قد
يحتاجونه من بينه م�ساعدة ال�شخ�ص الذي يختارونه يف مبا�رشة حقوقهم ال�سيا�سية.
 .71املادة  25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ينبغي تف�سريها وتطبيقها مع االلتفات �إىل التطورات يف جماالت
حقوق الإن�سان اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويف �ضوء هذه التطورات ،ينبغي على جلنة حقوق الإن�سان درا�سة مراجعة تعليقها العام
رقم  )1996( 25ب�ش�أن احلق يف امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،وحقوق الت�صويت ،واحلق يف احل�صول على اخلدمة العامة بالت�ساوي بحيث
يعك�س التطور التقدمي لقانون حقوق الإن�سان الدويل يف هذا املجال.
 .72وقد قدمت الردود على اال�ستبيان عد ًدا من الأمثلة الإيجابية للجهود التي بذلتها الدول ل�ضمان متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
أي�ضا �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الكثري من البلدان ال
ممار�سة حقوقهم يف الت�صويت على قدم امل�ساواة مع الآخرين� ،إال �أنها ك�شفت � ً
يزالون يعانون من عد ًدا من العوائق املادية والتوا�صلية التي تبد�أ من اللجان االنتخابية التي ي�صعب دخلوها �إىل نق�ص املعلومات املتوافرة
ب�أ�ساليب ب�سيطة مما مينع �أو يحد من م�شاركتهم على نحو م�ساو وفعال يف تويل ال�ش�ؤون العامة� ،إال �أنه هناك حاجة �إىل القيام باملزيد من
�أجل �ضمان متتع جميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باحلقوق ال�سيا�سية على نحو مت�ساوى وفعال.
 .73ت�شرتط املادة �( 29أ) ( )3على الدول الأع�ضاء �إقرار تدابري منا�سبة لل�سماح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ال ي�ستطيعون ممار�سة حقهم
�شخ�صا يختارونه يف الت�صويت ،وقد قدمت الدول يف �إجاباتها العديد من الأمثلة على
يف الت�صويت ب�شكل م�ستقل باحل�صول على م�ساعدة
ً
امل�ساعدة التي ميكن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احل�صول عليها من �أجل ممار�سة حقهم يف الت�صويت ،وللتحديد قدمت عد ًدا من الطرق البديلة
للت�صويت مثل الت�صويت بالربيد �أو الت�صويت يف جلان انتخابية خم�صو�صة،وهي طرق مت و�ضعها وتنفيذها لتي�سري امل�شاركة ال�سيا�سية
اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 69مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان« .درا�سة موا�ضيعية �أجراها مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ب�ش�أن م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
احلياة ال�سيا�سية والعامة ».الأمم املتحدة 21 ،دي�سمرب .2011
<.>http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc
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دوما للتقييم على �أ�سا�س االلتزام العام ب�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كل نواحي املجتمع
 .74وينبغي �أن تخ�ضع مالئمة هذه التدابري ً
ولتعزيز ا�ستقاللهم وكرامتهم .وينبغي �أال ت�ستخدم الطرق البديلة للت�صويت �إال يف احلاالت التي ال ميكن فيها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو
ي�صعب عليهم ج ًدا فيها الت�صويت يف اللجان االنتخابية كالآخرين ،كما �أن االعتماد العام على امل�ساعدة يف الت�صويت والت�صويت البديل
كطريقة ل�ضمان امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لن يت�سق وما �إتخذته الدول الأع�ضاء من التزامات عامة مبوجب املواد  4و29
من االتفاقية.
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نحن� ،أع�ضاء هيئات �إدارة االنتخابات ،ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع الدويل ،واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،وممثلي
�أ�ستاذة اجلامعات نعرتف بتعر�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لال�ستبعاد املتكرر من احلياة ال�سيا�سية يف بلدانهم ونلتزم ب�إتخاذ خطوات جلعل
العملية االنتخابية تت�سم باملزيد من الإ�رشاك و�سهولة الو�صول.
ون�ؤكد على احلقوق واملبادئ التي مت الإعالن عنها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ونطالب باحلق يف امل�شاركة يف انتخابات حرة ونزيهة ي�سهل الو�صول �إليها وبالت�صويت با�ستخدام �أوراق اقرتاع �رسية ،وهو احلق الذي
ينطبق على جميع املواطنني بالت�ساوي من بينهم �أولئك ذوي الإعاقات البدنية� ،أو احل�سية� ،أو الفكرية� ،أو النف�سية االجتماعية.
كما نعرتف ب�أن كل بلد يف جنوب �رشق �آ�سيا قد �شهدت عوائق فريدة ،ون�ؤكد على االلتزام الذي �إتخذته الدول الأع�ضاء يف �إحتاد دول جنوب
�رشق �آ�سيا يف املادة  7من �إعالن بايل ب�ش�أن تعزيز دور وم�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إحتاد جنوب �رشق �آ�سيا.

.1

احل�صول على بطاقات هوية وطنية والت�سجيل لالنتخاب*.

.2

اعرتاف م�ساوي يف القانون االنتخابي.

.3

احل�صول على تثقيف مدين وتثقيف ناخبني وبرامج �أحزاب �سيا�سية بطرق ب�سيطة مثل لغة الإ�شارة ،وطريقة برايل ،وال�صوت،
والطباعة بحروف كبرية ،وال�صور ،والن�صو�ص �سهلة القراءة.

.4

توفري ترتيبات معقولة مثل امل�ساعدة يف كابينة الت�صويت ،و�أدلة �أوراق االقرتاع امللمو�سة ،والعد�سات املكربة ،والأقالم كبرية
احلجم.

.5

مباين ي�سهل دخولها مثل ال�سالمل املتنقلة وت�صميمات املباين التي ت�سمح ملن ي�ستخدمون �أجهزة بدخولها ب�سهولة.

ماحق

وقد قرر كال منا الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية الكاملة وامل�ساوية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .واعرتافًا بهذه
االلتزامات ،نتفق مبوجب هذه الوثيقة على العمل م ًعا ل�ضمان ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على فر�صة م�ساوية ل:

« 70التزامات بايل ب�ش�أن �إمكانية امل�شاركة امل�ساوية يف االنتخابات» امل�ؤ�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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.6

�إجراء الفرز والإعالن عن نتائج االنتخابات ب�أ�ساليب �سهلة.

.7

تقدمي �شكاوى وامل�شاركة يف عملية حل النزاعات.

.8

العمل يف �أدوار قيادية كاملر�شحني ،وم�س�ؤويل هيئات �إدارة االنتخابات ،وموظفي اللجان االنتخابية ،واملراقبني.

�سنعود �إىل بالدنا ونت�شارك يف خربات ونتائج هذا امل�ؤمتر مع حكوماتنا ،ومنظماتنا املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وجمتمعنا املدين،
و�إعالمنا ،و�أ�صحاب امل�صالح لدينا .ون�ؤكد على رغبتنا يف اال�ستمرار يف التعاون والت�شارك يف �أف�ضل املمار�سات التي تعلمناها مع بع�ضنا
البع�ض.
*ي�شجع امل�شاركون هيئات �إدارة االنتخابات على جمع معلومات عن نوع الإعاقة خالل عملية الت�سجيل.
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