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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة 

   من جدول األعمال ٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

  واألمني العامرير املفوضية السامية وتقا
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

ة السامية حلقوق اإلنسان بشأن     يالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا املفوض        
  *مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة

  موجز    
عاقة يف احليـاة الـسياسية      تركز هذه الدراسة على مشاركة األشخاص ذوي اإل         
، وتـسلط    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      وحتلل األحكام ذات الصلة يف     والعامة،

الضوء على املمارسات اجليدة يف جمال مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنتخابـات             
التحديات الرئيسية اليت ال تزال متنع أو حتد مـن          الشؤون العامة، وتكشف عن     إدارة  ويف  

كةً فعالة على   مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة يف بلداهنم مشار          
  .قدم املساواة مع غريهم

  
  
  
  

__________ 

  .أما املرفق، فيعمم باللغة اليت ورد هبا فقط. يعمم هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية  *  
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  مقدمة  -أوالً  
 إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية       ١٦/١٥يف قراره   طلب جملس حقوق اإلنسان       -١

ة بشأن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احليـاة الـسياسية           إعداد دراس حلقوق اإلنسان   
مبا يف ذلك الدول واملنظمات اإلقليمية       ني املعني والعامة، وذلك بالتشاور مع أصحاب املصلحة     

املقرر اخلاص املعـين مبـسألة      وكاالت األمم املتحدة و   ومنها منظمات التكامل اإلقليمي، و    
، ومنظمات اجملتمع    يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي    عيةاإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتما    

طلب و. املدين، ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
، على املوقع الشبكي للمفوضية     ال االطالع عليه  إتاحة الدراسة، يف شكل يسهِّ    اجمللس كذلك   

 .ة عشرةعاست الاجمللس للدورةقبل انعقاد 

وأرسلت املفوضة مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء ورسائل إىل املنظمات احلكومية             -٢
االحتاد الربملاين الدويل   الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و        

، وطلبت إليها الرد علـى      املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية        و
 القائمني على   وأُرسل االستبيان أيضاً إىل   . موعة من األسئلة ذات الصلة بالدراسة املواضيعية      جم

مرفق هـذه الوثيقـة     وترد يف   . عمليات األمم املتحدة امليدانية يف جمال حقوق اإلنسان       تنفيذ  
 مجيع املسامهات   وميكن االطالع على  . مذكرة املفوضية  على   قائمة جبميع اجلهات اليت ردت    

  .)١(ةاملوقع اإللكتروين للمفوضيعلى 

  احملتوى املعياري: قوق السياسيةاحل  -ثانياً  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على إقرار ومحاية   ٢٥تنص املادة     -٣

وأن نتخب،  نتخب ويُ أن يَ واحلق يف   إدارة الشؤون العامة،    حق كل مواطن يف أن يشارك يف        
وتستند قائمة احلقوق السياسية املنصوص عليها يف هذا        . وظائف العامة فرصة تقلد ال   تتاح له 

  .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢١احلكم إىل املادة 
 تناول احلقوق السياسية يف عدد من االتفاقيات الدولية األخرى اخلاصة           وجرى أيضاً   -٤

 أشكال التمييـز العنـصري      حبقوق اإلنسان مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         
) ٨ و ٧املادتان  (واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ) ٥ من املادة    )ج(الفقرة  (
وعلـى  ). ٤١املـادة    (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        و

األول امللحـق   ربوتوكول   ال املستوى اإلقليمي مت إدراج احلقوق السياسية يف مجلة صكوك منها         

__________ 

 : املوقع اإللكتروين التايلانظر )١(
www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/StudyPoliticalAndPublicLife.aspx. 
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األمريكية  ، واالتفاقية )٣املادة   (التفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      با
  ).١٣املادة (وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ) ٢٣املادة (حلقوق اإلنسان 

) ١٩٩٦(٢٥  رقم العامقها  علي األوىل من ت   الفقرةيف   ، املعنية حبقوق اإلنسان   اللجنةوشددت    -٥
بشأن احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف تقلد الوظائف العامة              

تعترب أساس احلكم الدميقراطي القائم علـى موافقـة          "٢٥على قدم املساواة، على أن املادة       
  مكفولـة ىأخـر أساسية خبالف ما هو عليه احلال بالنسبة إىل حقوق وحريات  و". الشعب

، يقتصر االعتراف باحلقوق الـسياسية يف       جلميع األفراد ضمن إقليم الدولة وحسب قضائها      
 .دون سواهم" املواطنني"إلنسان على معظم املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق ا

 سياسية مبعناهـا     وحدها متثل حقوقاً   ٢٥ومع أن احلقوق املنصوص عليها يف املادة          -٦
 من احلقوق األخرى اليت تكتسي أمهية أساسية يف عملية صنع القرار            فإن هناك عدداً  الضيق،  

 احلريات السياسية من قبيل حريـة الـرأي         أن ُينظر إىل   بشكل عام،    ،إذ ميكن . الدميقراطية
 والتعبري واالطالع على املعلومات واإلعالم والتجمع وتكوين اجلمعيات، على أهنا متثل حقوقاً           

الشؤون العامة عرب ممارسة التأثري مـن       إدارة  وميكن للمواطنني أن يشاركوا يف      . سياسية أيضاً 
  .هم أو قدرهتم على تنظيم أنفسهمخالل املناقشات العامة واحلوار مع ممثلي

  حق الفرد يف أن َينتخب وُينتخب  -ألف  
 ن تنظيم انتخابات  إإذ  . ميكن القول إن احلق يف التصويت هو أهم احلقوق السياسية           -٧

 شعور املمثلني بأهنم حماسبون أمام الناس عما ميارسونه          لضمان  أساسياً دورية نزيهة يعد أمراً   
 تلك االنتخابات بصورة دورية     ىوجيب أن جتر  . من سلطات تشريعية أو تنفيذية تعهد إليهم      

 أن سلطة احلكومة ما زالت قائمـة        للتحقق من على فترات ال تكون متباعدة أكثر مما ينبغي         
 .تعبري احلر عن إرادة الناخبنيعلى ال

متتـع أي   دون  ،  حبكم القانون أو حبكم الواقـع      أو قيود    أن حتول عراقيل  وال جيوز     -٨
مواطن حبقوقه السياسية على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                  

يف .  آخرمركزأي  أو النسب الثروة، أو السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو
ستند حني جيوز فرض قيود على ممارسة احلقوق السياسية شريطة أن ينص عليها القانون وأن ت

 . إىل معايري موضوعية ومعقولة

   الشؤون العامةإدارة املشاركة يف  يفقاحل  -باء  
 مـن   ٢٥من املادة    )أ( املشار إليها يف الفقرة      الشؤون العامة إدارة  شاركة يف   متثل امل   -٩

 ذا صلة مبمارسـة الـسلطات    واسعاًالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مفهوماً      
حتديد وتنفيذ الـسياسة  وهو يشمل شىت أوجه اإلدارة العامة   و. التشريعية والتنفيذية واإلدارية  
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كة يف  ويشمل أيضاً املشار  . العامة اليت ستتبع على األصعدة الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية        
 وجيب أن حتدد يف الدستور والقوانني األخرى كيفيـة         .املناقشات العامة واملظاهرات السلمية   

ة يف  يف املشارك توزيع السلطات، والوسائل اليت ستتاح للمواطنني األفراد كي ميارسوا حقهم           
  .الشؤون العامة

واسطة ممـثلني   إما بصورة مباشرة أو ب    "الشؤون العامة   إدارة  وميكن ممارسة احلق يف       -١٠
ميارسون عندما  ويشارك املواطنون بصورة مباشرة يف إدارة الشؤون العامة         ". ُيختارون حبرية 

خيتارون دستورهم أو يعدلونه، أو وعندما  السلطة بصفتهم أعضاء يف هيئات تشريعية وتنفيذية
ومتارس . ةيبتون يف مسائل عامة عن طريق االستفتاء الشعيب أو غريه من اإلجراءات االنتخابي            

  .القتراعممارسة حقوق ا عن طريقاملشاركة عن طريق املمثلني املنتخبني حبرية 

  حق املواطن يف أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة  -جيم  
 حق املواطنني والفرص املتاحة هلم لتقلـد        ٢٥من املادة   ) ج(تتناول الفقرة الفرعية      -١١

وينص هذا احلكم على جواز فرض قيود أوسع        . اةمناصب يف اخلدمة العامة على قدم املساو      
 عن القيود   وفضالً. من القيود املعترف هبا فيما يتعلق باحلق يف التصويت والترشح لالنتخابات          

املعترف هبا فيما يتعلق باحلقوق السياسية، فإن فرصة تقلد الوظائف العامة ال ُتكفل             " املعقولة"
 ليس مثة ما مينع الدول األطراف من وضع شروط لتقلد           وبالتايل فإنه ". على قدم املساواة  "إال  

 وأمعـايري االسـتقامة      وأ دراسيالستوى   امل وأن الدنيا   قبيل حتديد السّ  الوظائف العامة من    
 .مؤهالت خاصة

اإلجراءات واملعايري  ولضمان تقلد املناصب العامة على قدم املساواة جيب أن تكون             -١٢
وجيوز اختاذ تدابري تـصحيحية     . ليق والفصل موضوعية ومعقولة   اخلاصة بالتعيني والترقية والتع   

يف احلاالت املناسبة لضمان إمكانية تقلد وظائف يف اخلدمة العامة جلميع املواطنني على قـدم      
  .املساواة

  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة  -ثالثاً  
ذوي اإلعاقة على حقوق هـؤالء يف        من اتفاقية حقوق األشخاص      ٢٩تنص املادة     -١٣

وتلزم الدول األطراف يف االتفاقية بأن تكفل احلقـوق         . املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
قهم على قـدم    السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعتمد التدابري املالئمة لضمان متتعهم حبقو         

  .املساواة مع غريهم
يشري مـن    فهو. شاركة يف احلياة السياسية والعامة     للم  واسعاً  مفهوماً احلكمويشمل هذا     -١٤

 )).أ(٢٩املادة   (لالنتخاباتت والترشح   جهة، إىل املشاركة السياسية فيما يتعلق باحلق يف التصوي        
ويكتسي هذا احلق أمهية حامسة لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على فرص متساوية             
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ومن خالل إعمال هذا احلق     .  اجملتمع بصورة كاملة وفعالة يف   هم  وإشراكتهم  مشاركوضمان  
اإلعاقة استقالهلم الذايت الذي يشمل حرية تقرير اختياراهتم واحلق يف          ذوو  ميارس األشخاص   

 .االعتراف هبم كأشخاص أمام القانون

 ُينَتخبوااحلق يف أن َينتخبوا و     اإلعاقة   ذووألشخاص  ا ، ال ميلك  ٢٩ إىل املادة    واستناداً  -١٥
وهذا يلزم الدول األطراف بأن تضمن      ". الفرصة" احلصول على هذه     م أيضاً فقط وإمنا حيق هل   

فرصة فعلية ملمارسـة    على  املؤهلني  من خالل اعتماد تدابري إجيابية، حصول مجيع األشخاص         
شمل األشـخاص    يكفي توسيع نطاق حقوق التصويت لي      وعليه، ال . يف التصويت حقوقهم  

، من  فل أيضاً متكني األشخاص ذوي اإلعاقة فعلياً      ذوي اإلعاقة؛ إذ يتعني على الدول أن تك       
، وصول مستخدمي الكراسـي املتحركـة إىل         مثالً ،لإعمال حقهم يف التصويت بأن ُتسهّ     

علـى  األشخاص ذوي العاهـات البـصرية       أجهزة تعني   مراكز االقتراع، وتيسر استخدام     
ار اإلعاقة باختي ليدلوا بأصواهتم دون حاجة للمساعدة أو تسمح لألشخاص ذوي          التصويت  

 . من يساعدهم يف التصويت

وكما هو الشأن بالنسبة جلميع االلتزامات اإلجيابية بإعمال حقوق اإلنسان، تتمتـع              -١٦
ما يتعلق بتحديد التدابري اليت ينبغي اعتمادها من أجل ضمان حصول           لتقدير في  ل امشالدول هب 

 الشؤون العامة يف بالدهم على      األشخاص ذوي اإلعاقة على فرصة فعلية للمشاركة يف إدارة        
غري أنه إذا مل يتحقق ذلك، فإن جمرد عدم قيام الدولة بفعل شـيء              . قدم املساواة مع غريهم   

 حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احليـاة الـسياسية            يشكل يف حد ذاته انتهاكاً    
  .  والعامة على قدم املساواة مع غريهم

 تتخذ الدول األطراف يف االتفاقية      على أن  ٢٩من املادة   ) ب( تنص الفقرة    وعموماً  -١٧
من أجل هتيئة بيئة يتسىن فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة اخلطوات املناسبة 
  . غريهم الشؤون العامة، دون متييز وعلى قدم املساواة مع إدارةفعلية وكاملة يف 

خلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، فـإن    من العهد الدويل ا    ٢٥وفيما يتعلق باملادة      -١٨
احلياة الـسياسية   " مل توضح ما قد تنطوي عليه املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف             ٢٩املادة  
 ال يتـرك    ٢٩بيد أن املعىن العادي املقصود يف املادة        ".  الشؤون العامة  إدارةيف  "أو  " والعامة
 يف املشاركة يف مجيع مناحي احليـاة   للشك يف أن األشخاص ذوي اإلعاقة ميلكون احلق   جماالً

وال متثل املشاركة يف احلياة السياسية والعامة جمرد هدف يف حد           . السياسية والعامة يف بالدهم   
وميكن لألشـخاص ذوي    .  للتمتع باحلقوق األخرى فعلياً     أساسياً ذاته، وإمنا متثل أيضاً شرطاً    

املـشاركة يف إصـالح القـوانني        عن طريـق  اإلعاقة وللمنظمات اليت متثلهم أن يعملوا،       
والسياسات العامة املتعلقة باإلعاقة، على إحداث تغيريات يف اجملتمع وحتـسني التـشريعات             
والسياسات يف جماالت الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والعمالة واحلـصول علـى الـسلع              

 .  وكل مناحي احلياة األخرىواخلدمات
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 الشؤون العامـة،    إدارةاقة مشاركة فعالة يف     ولتيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلع      -١٩
 الدول باعتماد تدابري إجيابية لتشجيع مشاركة األشـخاص         ٢٩من املادة   ) ب(ألزمت الفقرة   

يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية حبياة البلـد العامـة           ذوي اإلعاقة بصورة فعالة     
نظمات األشـخاص ذوي اإلعاقـة      إنشاء م كذلك يف   يف األحزاب السياسية و   ووالسياسية،  

  .واالنضمام إليها على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي
مشاركة  وأُدرجت   . بصورة متكررة يف االتفاقية    ويرد موضوع املشاركة مبعناها األوسع      -٢٠

   العامـة الـيت     يف قائمة املبادئ   وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع        
وكـل  ). ٣من املادة   ) الفقرة ج ((ري وتنفيذ االتفاقية برمتها، إذ تتناول مجيع القضايا         ُتوجه تفس 

 مجيع النـاس    أن ُينظَّم اجملتمع، على الصعيدين العام واخلاص، على حنو ميكِّن         هذه املفاهيم تعين    
 . يف جماالته كافةمن املشاركة الكاملة

شـخاص ذوو اإلعاقـة بـاالعتراف    ويعين اإلشراك الكامل يف اجملتمع أن حيظى األ       -٢١
وُتفَهم احتياجاهتم على أهنا جزء من النظام       . والتقدير بوصفهم مشاركني متساوين مع غريهم     

ولتحقيـق اإلشـراك   ". خاصـة "االجتماعي واالقتصادي وال ُتعرَّف بوصفها احتياجـات        
ـ              . ول إليهـا  الكامـل، ال بد من هتيئة بيئة مادية واجتماعية خالية من العوائق وميكن الوص

الذي يستدعي مراعاة احتياجـات     ويرتبط مبفهوم املشاركة واإلشراك مفهوم التصميم العام،        
 احلاجـة،   تنتقيحبيث  صميم املنتجات والبيئات والربامج واخلدمات      مجيع أفراد اجملتمع لدى ت    

  ).٢املادة (كييف أو تصميم متخصص تأي إىل الحقاً، 
حيث وردت قائمة االلتزامات العامة اليت تعهدت هبا         من االتفاقية    ٤وتتضمن املادة     -٢٢

كفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تامـاً   الدول األطراف ل  
نظمـات  واملتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة،      ، االلتزام بال  جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة   

سات الرامية إىل تنفيـذ هـذه االتفاقيـة،    اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسيا    
بـصورة  إشراكهم  مشاركتهم و و اليت تؤثر على حياهتم،       عمليات صنع القرار   كذلك بشأن و

 ). ٤من املادة ) ٣(الفقرة (اجملتمع يف كاملة 

 اإلعاقـة   ياألشـخاص ذو   أن تكفل إسـهام      ويتعني على الدول األطراف أيضاً      -٢٣
 فيها  تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين ومشاركتهم     رصد  ة  عمليواملنظمات املمثلة هلم، يف     

الدول األطراف مـدعوة إىل أن تـويل        كما أن   ). ٣٣ من املادة    ٣الفقرة   (مشاركة كاملة 
 عند ترشيح خـرباء  وثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة  الشاور   االلتزام بالت  االعتبار الواجب إىل  

 من ٣الفقرة ( ذلك  يف اإلعاقة، وإشراكهم فعلياًاللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذويلعضوية 
   ).٣٤املادة 
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   وترابطها مع احلقوق األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية٢٩املادة   -رابعاً  
 بتنفيذ األحكـام األخـرى    وثيقاًترتبط املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ارتباطاً    -٢٤

  : ما يليالواردة يف االتفاقية وتعتمد عليه ومن ذلك 
مجيـع  ليت تنص على أن تتخذ الدول األطـراف         ا ٤من املادة   ) ١(الفقرة    )أ(  

التدابري املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قـوانني ولـوائح وأعـراف               
  ؛  ضد األشخاص ذوي اإلعاقةوممارسات تشكل متييزاً

بري مناسبة تكفل إمكانية وصول     تدا اليت تنص على االلتزام باعتماد       ٩املادة    )ب(  
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل املعلومات واالتصاالت، مبـا يف              

  ؛ ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال
   اليت تؤكد من جديد على حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف            ١٢املادة    )ج(  

تمتع بأهلية قانونية علـى قـدم       ، ويف ال  وناالعتراف هبم يف كل مكان كأشخاص أمام القان       
  ؛ خرين يف مجيع مناحي احلياةاآلاملساواة مع 

إدمـاجهم   يف   حبق مجيـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة        اليت تقر    ١٩املادة    )د(  
  ؛ ومشاركتهم بصورة كاملة يف اجملتمع

األشـخاص   اليت تدعو إىل اختاذ التدابري املناسبة لتيسري وصـول           ٢١املادة    )ه(  
باسـتعمال   سواء املقدمة من خالل الكيانات العامة أو اخلاصة،          املعلوماتإىل   اإلعاقة   ذوي

وطرق وأشكال  غريها من وسائل    غة اإلشارة وطريقة برايل و    واستخدام ل أشكال سهلة املنال    
 ). يف الربامج السياسية على سبيل املثال( الرمسية معامالهتميف االتصال 

 حلقـوق األشـخاص ذوي      ياإلعمال الفعل بملتعلقة  القضايا الرئيسية ا    -خامساً  
   اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

  االقتراع العام  -ألف  
وهو يشمل توسيع نطـاق     . يعترب مفهوم االقتراع العام أساس الدميقراطيات احلديثة        -٢٥

وقـد  . لرشد ككـل  الذين بلغوا سن ا   ) أو الرعايا (احلق يف التصويت ليستفيد منه املواطنون       
بدأت أوىل احلركات املؤيدة لالقتراع العام يف مطلع القرن التاسع عشر، وركزت على توسيع 
نطاق حقوق التصويت ليشمل مجيع املواطنني الذكور مبعزل عن الشروط املتعلقة بامللكية أو             

قتـراع  ويف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حتولت حركة تأييد اال            . الثراء
ويف هذا السياق تغري مفهوم     . العام إىل التركيز على إلغاء القيود املفروضة على تصويت املرأة         
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الدميقراطية إىل حد أن استبعاد فئات معينة بسبب العرق أو اللون أو اجلنس بات يشكل اليوم                
  . واضحاً ملبدأ االقتراع العام انتهاكاً
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       من ا  ٢٥من املادة   ) ب(وتقر الفقرة     -٢٦

 باالقتراع العـام    نتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دورياً     نتخب ويُ َي" أن   حبق كل مواطن يف   
أي  -  من التناقض بني مبدأ االقتـراع العـام        أن هناك شيئاً   ورمبا يبدو ". وعلى قدم املساواة  

دون ("، إىل جواز فرض قيود معقولـة        ٢٥  يف هذا النص واإلشارة يف مقدمة املادة       -املطلق  
بيد أن هذا التضارب ُيمكن تفسريه بكون معظم الدول مل تكن وقت            . )٢(")قيود غري معقولة  

اعتماد العهد، تنظر إىل تقييد احلق يف التصويت بالنسبة لألفراد الذين ينتمون إىل جمموعـات               
ن واألشخاص الذين ال ميلكون     مبا يف ذلك األجانب واألطفال وصغار الس       -أو فئات معينة    

  .  العامملبدأ االقتراع  على أنه يشكل خرقاً- األهلية القانونية واجملرمون الذين أُدينوا
هذه القيود مع مبدأ ييم مدى تطابق  لدى تق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوقد أكدت  -٢٧

 احلقوق احملمية مبوجب    ينبغي االستناد، لدى فرض أي شروط على ممارسة       "االقتراع العام أنه    
 اشتراطفقد يكون من املعقول، على سبيل املثال،        . "، إىل معايري موضوعية ومعقولة    ٢٥املادة  

حد أدىن للسن املطلوبة النتخاب الفرد أو تعيينه لشغل وظائف معينة يكون أكرب من الـسن                
 بـسبب   بينما قد يشكل فرض قيود على حق االنتخـاب        . املطلوبة ملمارسة حق االنتخاب   

 سـبباً قد يشكل   العجز العقلي   "ورأت اللجنة كذلك أن     . ٢٥ للمادة   اإلعاقة البدنية انتهاكاً  
  .)٣("حلرمان أحد األشخاص من حقه يف االنتخاب أو يف شغل منصب

 منذ اعتماد تعليق اللجنـة املعنيـة حبقـوق           جذرياً  القانوين تغرياً  املشهدوقد شهد     -٢٨
مل تعـد   " القول اليوم بأن معظم القيود املتعلقة بالتصويت         إذ ميكن . ١٩٩٦اإلنسان يف عام    

 أو مع مفهـوم     ٢٥ ويف املادة    ٢ من املادة    ١تتسق مع حظر التمييز املنصوص عليه يف الفقرة         
وينطبق هذا القول بوجه خاص على فرض قيود على احلـق يف            . )٤("الدميقراطية يف يومنا هذا   

  .اإلعاقة العقلية  االجتماعية أو- إلعاقة النفسيةالتصويت والترشح لالنتخابات على أساس ا
بضمان الدول األطراف    من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ٢٩لزم املادة   تو  -٢٩

   . بـوا وُينتخبـوا  ِخمبا يف ذلك احلق يف أن ينَتاحلقوق السياسية  بألشخاص ذوي اإلعاقة    متتع ا 
إىل أي استثناء ألي فئـة مـن فئـات          وال ينص هذا احلكم على أي قيد معقول وال يشري           

 وعليه فإن أي استثناء أو تقييد حلق التصويت على أساس اإلعاقـة           . اص ذوي اإلعاقة  األشخ

__________ 

)٢( Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, 2nd revised 

ed. (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 576. 
 .٢٥م رقم  من التعليق العا٤الفقرة  )٣(
 ). أعاله٢احلاشية رقم  (٥٧٧نوفاك، العهد الدويل، الفقرة  )٤(
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 علـى أسـاس     اًمتييز"، فعلية أو متصورة، قد يشكل        أو اإلعاقة العقلية    االجتماعية -النفسية  
 .   من االتفاقية٢باملعىن الوارد يف املادة " اإلعاقة

 على أساس اإلعاقة نفسها وإمنـا علـى         إن هذا التقييد ليس قائماً    ل أن يقول    ولقائ  -٣٠
 ٢غري أن هذه احلجة تتعارض مع األحكام املنصوص عليها يف الفقرة            . انعدام األهلية القانونية  

على قـدم   "بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية        من االتفاقية اليت تقر      ١٢من املادة   
ويقتضي . وال ينص هذا احلكم على أي استثناء      ". ين يف مجيع مناحي احلياة    املساواة مع آخر  

لتوفري إمكانية حـصول األشـخاص ذوي       " التدابري املناسبة     فقط أن تتخذ   الدول األطراف من  
). ١٢  من املادة  ٣الفقرة  " (اإلعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية         

 من األهلية القانونية على أساس اإلعاقة الفعلية أو املتصورة، قد يـشكل             وعليه فإن احلرمان  
 . ١٢ بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة إخالالً

 آلليات وهيئـات    اليت طرأت على االجتهادات القانونية    وتدعم التطورات األخرية      -٣١
وضة على حـق التـصويت    حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، احلجة القائلة بأن القيود املفر        

االجتماعية ال تتسق مع     - والترشح لالنتخابات على أساس اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة النفسية        
  . معايري حقوق اإلنسان احلديثة املتعلقة باإلعاقة

فقد تناولت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مسألة جتريد الشخص الذي يعاين من              -٣٢
 من حقه يف التصويت، عندما نظرت يف قضية الـسيد            تلقائياً ليةتعلق بالصحة العق  تمشاكل  

إذ اسُتبعد صاحب الشكوى الذي يعاين من حالة االكتئاب اهلوسـي            .)٥(كيس ضد هنغاريا  
وخيضع لوصاية جزئية، من سجل الناخبني طبقاً للدستور اهلنغاري الذي ينص على احلظـر              

الربوتوكـول األول    من   ٣ إىل املادة    ناداًواست. املطلق لتصويت األشخاص اخلاضعني للوصاية    
ادعى بأن اسـتبعاده يـشكل      ) احلق يف انتخابات حرة    (لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   

وقضت احملكمة بأنه ال جيوز القبول بفرض حظـر         .  من حقه يف التصويت دون مربر      حرماناً
ف النظر عـن    مطلق على حقوق التصويت اخلاصة بأي شخص خاضع لوصاية جزئية، بصر          

 ُيعتد هبا عندما تقيـد احلقـوق        وأكدت على ضرورة أن تقدم الدولة أسباباً      . قدراته الفعلية 
 - األساسية لفئة شديدة الضعف من فئات اجملتمع كاألشـخاص ذوي اإلعاقـة النفـسية             

وقضت احملكمة بأن التقييد العام والتلقائي حلق األشخاص اخلاضـعني لوصـاية       . االجتماعية
  .  من الربوتوكول األول٣ قى إىل مستوى انتهاك املادةجزئية ير

". القرار التـارخيي  "وأعرب مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا عن ترحيبه هبذا            -٣٣
تقر الدول األطراف بتمتع    "والحظ أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنص على أن           

".  يف مجيع مناحي احلياة    اآلخرينمع  األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قدم املساواة         
__________ 

 ٢٠،  ٣٨٨٣٢/٠٦، الشكوى رقـم     وس كيس ضد هنغاريا   جأالالسيد  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٥(
 .  ٢٠١٠مايو /أيار
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الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي وإذ أشار إىل أن 
، قال إن ذلك يغلق      على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان         كامالً اإلعاقة متتعاً 

ا ميلك أهلية  ء ما إذا كان شخص مّ     الباب أمام أي إجراءات تقضي بأن حيدد القضاة أو األطبا         
ألن أهلية الشخص السليم من أي إعاقة       . "التصويت قبل أن يعطوا رأيهم باملوافقة أو الرفض       

  .)٦("ختضع لالختبار، ويف هذا األمر متييز صارخ ال
 اللجنة الوزارية جمللس أوروبـا    ، اعتمدت   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف يوم     -٣٤

ة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احليــاة الــسياسية والعامــة توصــية بــشأن مــشارك
)(CM/Rec(2011)14) .ًإىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، دعت التوصـية          واستنادا 

األشخاص ذوي اإلعاقـة يف      التشريعات ضد    عدم متييز تكفل  أن  "احلكومات األوروبية إىل    
كـانوا  شخاص ذوي اإلعاقـة سـواء   مجيع األ" أن وأكدت أيضاً". احلياة السياسية والعامة 

 أو كانوا يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية         ،عقلية  بدنية أو حسية أو    عاهاتيشكون  
أو من أمراض مزمنة، ميلكون احلق يف التصويت وال جيوز حرماهنم من هذا احلـق مبوجـب             

 علـى أسـاس     قانون يقيد أهليتهم القانونية أو قرار قضائي أو غريه أو أي إجراء آخـر              أي
  ".ملعريف أو قدرهتم املتصورةأدائهم ا إعاقتهم أو

 مسألة جتريد األشخاص ذوي     اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     وتناولت    -٣٥
االجتماعية من حق التصويت يف مالحظاهتـا اخلتاميـة          - اإلعاقة النفسية أو  اإلعاقة العقلية   

. (CRPD/C/ESP/1)وإسبانيا   (CRPD/C/TUN/1)نس  ريرين األوليني املقدمني من تو    بشأن التق 
تعتمد الدولة الطرف على وجه االستعجال تدابري       "بأن   ، فيما يتعلق بتونس   ،وأوصت اللجنة 

تشريعية تكفل متتع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص اخلاضعون حاليـاً لنظـام              
اة العامة على قدم املـساواة مـع        الكفالة أو الوصاية، باحلق يف التصويت واملشاركة يف احلي        

 وبعبارة أخرى، دعتها إىل أن تعيـد حـق          .)٣٥، الفقرة   CRPD/C/TUN/CO/1("اآلخرين
  .التصويت لألشخاص احملرومني من ممارسته حالياً

 العالقة بني   يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن إسبانيا بشكل أكثر وضوحاً       وبّينت اللجنة،     -٣٦
 إزاء إمكانية تقييد احلق     هالقوأعربت عن ق  . نية واحلق يف التصويت   التجريد من األهلية القانو   

 االجتماعيـة إذا    - النفسية    اإلعاقة يف التصويت بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو       
اللجنة أيضاً أن هـذا     والحظت  . يف مؤسسة للرعاية  أودعوا  جردوا من أهليتهم القانونية، أو      

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة    كما يتبني من     "ليس االستثناء يكتسي حكم القاعدة و   "احلرمان  
لعدم وجود معلومات    " اللجنة توأسف.  يف الدولة الطرف   احملرومني من حقهم يف التصويت    

__________ 

يف " جيب أال ُيحرم األشخاص ذوي اإلعاقة من حق التصويت"حتت عنوان ، هاماربرغبيان أدىل به توماس  )٦(
 :وميكن االطالع عليه على الرابط التايل. ٢٠١١مارس / آذار٢٢يوم 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1763941&Site=COE. 
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بشأن املنهجية اليت يتبعها القضاة عند حرمان أشخاص من حقهم يف التصويت وبشأن مـا               
  ).٤٧، الفقرة CRPD/C/ESP/CO/1(" يستندون إليه من مقاييس لألدلة أو مقاييس موضوعية

لضمان  بإعادة النظر يف مجيع التشريعات ذات الصلة هبذا املوضوع        "اللجنة  ت  وصوأ  -٣٧
متكن األشخاص ذوي اإلعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم وحالتهم القانونية ومكان سكنهم،            

. " مع اآلخـرين   من ممارسة حقهم يف التصويت واملشاركة يف احلياة العامة على قدم املساواة           
 اسـتناداً   التصويت الذي جييز احلرمان من حق القانونتعديلإسبانيا أيضاً  اللجنة من   توطلب

 إعمال حق مجيع األشخاص      مبا يكفل  إىل قرارات يتخذها القضاة على أساس فرادى احلاالت       
  ).  من املرجع نفسه٤٨الفقرة  (ذوي اإلعاقة يف التصويت

 عديدة ال تزال تربط احلق يف املـشاركة         ستبيان أن بلداناً  وأظهرت الردود على اال     -٣٨
 على بند االستثناء    ، يف بعض الدول   ،وتنص النظم القانونية  . السياسية بالتمتع باألهلية القانونية   

وتنكر حق التصويت على مجيع األشخاص اخلاضعني ألحـد         . بصورة تلقائية أو شبه تلقائية    
أو /جلزئية والكاملة، بصرف النظر عن املستوى الفعلـي و        تدابري احلماية مثل نظام الوصاية ا     

الفردي لقدرهتم الوظيفية أو عما إذا كانوا يعانون من إعاقة عقلية أو مشكلة تتعلق بالصحة               
 - ويف بلدان أخرى خيضع األشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو إعاقة نفـسية      . العقلية

ي على أساس فردي لتحديد مدى قدرة الفرد الفعلية         اجتماعية، لتقييم جيريه الطبيب أو القاض     
 . على التصويت

ألشـخاص  امـشاركة   اليت ألغت القيود املفروضة على      وهناك قلة من البلدان فقط        -٣٩
فقد ألغت النمسا   .  يف امليدان السياسي   االجتماعية - اإلعاقة النفسية أو  ذوي اإلعاقة العقلية    

وضة على حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف التـصويت          على سبيل املثال، مجيع القيود املفر     
االجتماعية  - والترشح لالنتخابات، وُسِمح لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية واإلعاقة النفسية        

كما رفعـت كنـدا القيـود       . )٧(مبمارسة حقوقهم السياسية على قدم املساواة مع اآلخرين       
ك بعض القيـود علـى مـستوى        القانونية على املستوى االحتادي، وإن كانت ال تزال هنا        

 ألغت اململكة املتحدة لربيطانيا     ،٢٠٠٦نون إدارة االنتخابات لعام     ومبوجب قا  .)٨(املقاطعات
األشـخاص الـذين    يرلندا الشمالية قاعدة القانون العام اليت تنص على عدم متتع           آالعظمى و 

  .)٩(باألهلية القانونيةيعانون من اضطرابات الصحة العقلية 

__________ 

 من الدستور النمساوي، ال جيوز حرمان الشخص مـن حقـه يف التـصويت    ٢٦ من املادة ٥ للفقرة   وفقاً )٧(
 .انة ضدهوالترشح لالنتخابات إال يف حال صدور حكم جنائي باإلد

ت أو يترشح لالنتخابات    يف مقاطعة الكيبيك على سبيل املثال، ال جيوز للشخص اخلاضع للوصاية أن يصوّ             )٨(
 .على مستوى املقاطعات أو البلديات أو يف املدارس

 ألشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية بأهلية التصويت مبـا يف ذلـك األشـخاص               يتمتع ا  )٩(
 األمراض العقلية ما مل يودعوا فيها مبوجب أحكام معينة من قانون الصحة العقليـة           ن يف مستشفيات  واملودع
 .قد أدينوا بارتكاب جرائم جنائية وكانوا بالتايل عاجزين عن فهم إجراءات التصويت أو كانوا ١٩٨٣لعام 



A/HRC/19/36 

13 GE.11-17525 

 على مراجعة تشريعاهتا بشأن األهلية القانونية لـضمان         بعض البلدان حالياً  وتعكف    -٤٠
  على سبيل املثال، جيري حاليـاً      ،ففي اجلمهورية التشيكية  . ٢٩اتساقها مع ما ورد يف املادة       

وتعتزم احلكومـة   .  اإلصالحات يف القانون املدين اجلديد     إصالح نظام الوصاية وسيتم إدراج    
ح تشريعاهتا واملمارسة املتعلقة باحلرمان من األهلية القانونية لكي تضمن           تنقي املكسيكية أيضاً 

لألشخاص ذوي اإلعاقة متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلقوق السياسية على قدم 
 .املساواة مع اآلخرين

وهناك عدد حمدود من البلدان اليت ال تزال تتمسك يف تشريعاهتا بأحكام ُتسقط حـق                 -٤١
بيد أن الردود على االستبيان أظهـرت    . ت أخرى من األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت       فئا

 ،ففي األرجنـتني  .  على إثر املصادقة على االتفاقية     أن تلك االستثناءات جيري إلغاؤها تدرجيياً     
  ، علـى  ٢٠٠٩ديـسمرب   / املؤرخ كانون األول   ٢٦/٥٧١على سبيل املثال، نص القانون رقم       

  .صويتني من الصم يف التعلق بقانون االنتخابات الوطين الذي ُيسقط حق األمّيإلغاء احلكم املت

  الترشح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمناصب  -باء  
ال تزال بلدان عديدة تـربط احلـق يف         ،  كما هو الشأن بالنسبة للحق يف التصويت        -٤٢

ك، يفقد األشخاص الـذين     وبناء على ذل  . الترشح لالنتخابات بتمتع الفرد باألهلية القانونية     
خيضعون للوصاية القانونية اجلزئية أو الكاملـة احلـق يف التـصويت واحلـق يف الترشـح                 

وعادة ما تستند هذه االستثناءات إىل قرارات صادرة عن حماكم عادية تقـضي             . لالنتخابات
ويف .  ملا يعانيه من مرض عقلي     بأن الشخص غري قادر على فهم طبيعة وأمهية ما يقوم به نظراً           

بعض احلاالت، ال ُيسمح للشخص اخلاضع للوصاية الترشح لالنتخابات حىت وإن كان جيوز             
 على سبيل املثال، يظل الشخص الذي خيضع لنظـام          ،ففي فرنسا . له ممارسة حق التصويت   

ـ               وز لـه   الوصاية أو الكفالة يتمتع بصورة كاملة حبق التصويت من حيث املبدأ، ولكن ال جي
 ).  من القانون االنتخايبL200املادة (شغل أي منصب انتخايب 

وتعكس هذه القيود اتباع هنج متييزي عفا عليه الزمن إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة               - ٤٣
ودورهم يف اجملتمع وهو ما يتعارض مع االلتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق األشـخاص              

 إىل أي مسوغات مقبولـة      ٢٩عهد، ال تشري املادة      من ال  ٢٥ للمادة   وخالفاً. ذوي اإلعاقة 
إلسقاط أو تقييد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الترشح لالنتخابات السياسية على قـدم             

 ١٢ و ٢ للمواد   وعليه فإن أي قيد من هذا النوع قد يشكل انتهاكاً         . املساواة مع اآلخرين  
  .  من االتفاقية٢٩و

 من البلدان فقط يسمح لألشـخاص        حمدوداً دداًوتظهر الردود على االستبيان أن ع       -٤٤
االجتماعية باملشاركة يف االنتخابات كمرشـحني       - اإلعاقة النفسية  وأذوي اإلعاقة العقلية    
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 على حق    على سبيل املثال، ال تفرض قيوداً      ،فاململكة املتحدة . على قدم املساواة مع اآلخرين    
  .)١٠(األشخاص ذوي اإلعاقة يف أن ُينتخبوا

ضمان متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم يف الترشح لالنتخابـات            ول  -٤٥
 تلـزم   والتقلد الفعلي للمناصب وأداء مجيع املهام العامة يف احلكومة على شىت املـستويات،            

 اسـتخدام التكنولوجيـا     االتفاقية الدول األطراف باعتماد مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك         
 بصورة فعالة وكاملـة يف      األشخاص ذوي اإلعاقة  إمكانية مشاركة   كفل   لت املعينة واجلديدة 

من ) أ(من الفقرة   ‘ ٢‘الفقرة الفرعية    (احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع اآلخرين       
 ).٢٩املادة 

 على أن واجب الدول األطراف يتجاوز جمرد االمتنـاع          بوضوحوينص هذا احلكم      -٤٦
.  على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الترشـح لالنتخابـات          ر سلباً عن اختاذ تدابري قد تؤث    

    فالقضاء على التمييز الفعلي ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال احلياة الـسياسية والعامـة     
. يكفي يف حد ذاته لضمان متتعهم حبقوقهم السياسية على قدم املساواة وعلى حنو فعـال               ال

 اللجوء إىل اإلجراءات واملمارسات التمييزية ضـد        يب بعدم تنفيذ االلتزام السل  وباإلضافة إىل   
  باعتماد تدابري إجيابيـة مبـا يف ذلـك         األشخاص ذوي اإلعاقة، ُتلزم الدول األطراف أيضاً      

حتول  من االتفاقية لتذليل العوائق اليت       ٢ املنصوص عليها يف املادة      الترتيبات التيسريية املعقولة  
على قدم املـساواة     حقهم يف أن ُينتخبوا      ة، حبكم الواقع،  األشخاص ذوي اإلعاق   دون ممارسة 
  .مع اآلخرين

طت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بعض الـضوء علـى هـذه املـسألة يف             وقد سلّ   -٤٧
 األشـخاص   ولضمان متتع . مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري األول اخلاص بإسبانيا       

ملناصب وأداء مجيع املهام العامـة يف       انتخابات وتقلد   قهم يف الترشح لال   حب  فعلياً ذوي اإلعاقة 
 بتقدمي الدعم املطلوب جلميع األشخاص ذوي       ، أوصت اللجنة  احلكومة على شىت املستويات   

 اإلعاقة الذين ُينتخبون لشغل وظائف عامة، مبـا يـشمل تقـدمي املـساعدة الشخـصية               
)CRPD/C/ESP/CO/1 ٤٨، الفقرة.(  

الـيت  تبيان بعض األمثلة على التدابري اليت اعتمدهتا الدول         وتتضمن الردود على االس     -٤٨
 ومـن .  إلعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة كمرشحني يف االنتخابات    استوفته

 اليت حتول أو حتد مـن    املاديةأي احلواجز   (تلك التدابري الكشف عن املعوقات املادية وإزالتها        
، ووضع معايري دنيا ومبـادئ توجيهيـة        ) العامة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املباين     

__________ 

  مـن قـانون الـصحة العقليـة        ١٤١، أعلنت احلكومة عزمها على إلغاء املـادة         ٢٠١١فرباير  /يف شباط  )١٠(
 مقاعـدهم يف حـال اإلصـابة    بالتخلي عن  أعضاء الربملان    يلزمجراء الذي   اإل اليت تنص على     ١٩٨٣ لعام

قَـطّ  ورغم أنه مل يتم     . زهم مبوجب قوانني الصحة العقلية ملدة ستة شهور أو أكثر         جييز حج عقلي و  مبرض
من جتـاه املـرض العقلـي،        ملوقف جتاوزه الـز    جتسيداً تعترب   ١٤١، إال أن املادة     اللجوء إىل هذه األحكام   

 .يبعد عن الفهم احلديث للمرض العقلكل ال اًبعيد
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أي بطريقـة   (إلمكانية الوصول إىل املباين العامة وتنفيذها، وتوفري املعلومات بشكل ميـسر            
يف املباين وغريها من املرافـق املتاحـة لعامـة          )  قراءهتا وفهمها  من السهل برايل وبأشكال   

ـ ،  يـدة  التكنولوجيات اجلد  واستعمال وتعزيز توفري اجلمهور،   ا يف ذلـك تكنولوجيـات      مب
املعلومات واالتصال، والوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيـات املعينـة           

  .املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة
األشخاص وصول   بشأن   مشاورة، نظمت احلكومة الربيطانية     ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -٤٩

وتتضمن وثيقة املشاورات ستة مقترحـات      . امشغل باالقتراع الع  إىل املناصب اليت تُ   املعوقني  
شغل عملية لتقدمي مزيد من الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة الساعني إىل تقلد املناصب اليت تُ             

باالقتراع العام كمنصب النائب يف الربملان ومنصب املستشار وغريها مـن املناصـب الـيت     
رامج لزيادة الوعي لتـشجيع  إعداد ب: يشغلها مسؤولون منتخبون، ومشلت املقترحات ما يلي     

 الشؤون العامـة؛ وتنظـيم دورات       إدارةمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة فعالة يف        
لدعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احليـاة الـسياسية؛          توفري فرص التطوير    تدريبية و 

تغطيـة   يقدم الدعم ل   شغل باالقتراع العام   املناصب اليت تُ   وإنشاء صندوق خاص بالوصول إىل    
  .)١١(النفقات ذات الصلة بشؤون اإلعاقة

 من االتفاقية اعتماد إجراءات تـصحيحية ترمـي إىل        ٥ من املادة    ٤وتتناول الفقرة     -٥٠
وتـنص علـى أن     . القضاء على التمييز وحتقيق املساواة يف الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة         

ال تعترب  ذوي اإلعاقة أو حتقيقها للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاصالتدابري احملددة الضرورية 
وأفادت بلدان أخرى أجابت علـى االسـتبيان مثـل          . ة مبقتضى أحكام هذه االتفاقي    متييزاً

 لضمان التمثيـل املناسـب      صصاحلنظام  فاسو، بأن تشريعاهتا الوطنية تنص على        بوركينا
 احلكومة املكسيكية وتنظر. لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية 

يف تعديل القانون االحتادي اخلاص باملؤسسات واإلجراءات االنتخابية لتـشجيع األحـزاب            
 . عاقة يف القوائم االنتخابيةالسياسية على ختصيص حصص لألشخاص ذوي اإل

  تيسري املشاركة يف االنتخابات  -جيم  
ابري اليت يتعني علـى      على عدد من التد    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    تنص    -٥١

الدول األطراف اختاذها لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقهم يف التصويت على قدم       
 ،، تشمل هذه التدابري   ٢٩من املادة   ) أ( إىل الفقرة    واستناداً. املساواة مع غريهم من املواطنني    

  : ما يلي،يف مجلة أمور

__________ 

-www.homeoffice.gov.uk/publications/equalities/public-political-equality/access:انظر الرابط التايل )١١(

response/ . 
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مناسبة وميسرة وسهلة الفهم    أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده         )أ(  
 ؛واالستعمال

 ؛محاية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقتراع السري  )ب(  

 باختيار شـخص    ، عند االقتضاء، وبناء على طلبه،     للشخص املعين السماح    )ج(  
 .يساعده على التصويت

ي اإلعاقة من ممارسة    وترمي هذه التدابري إىل تذليل العقبات اليت متنع األشخاص ذو           -٥٢
ومن تلك العقبات انعدام الـوعي بـاحلق يف   . حقهم يف التصويت واملشاركة يف االنتخابات     

التصويت، وتعذر احلصول على املعلومات املتعلقة باالنتخابات، واملعوقات املادية يف مراكـز          
 فرص التـصويت   تطبيق املمارسات الرامية إىل حتسني إىل٢٩ولتذليلها تدعو املادة   . تراعاالق

إمكانية الوصول إىل املرافق واخلـدمات      ويعترب التقصري يف ضمان     . واملشاركة يف االنتخابات  
 مـن   ٢ ملا نصت عليـه املـادة         وفقاً التصميم العام والترتيبات التيسريية املعقولة،    عن طريق   

ـ  من حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة السياسية ومن مبدأاالتفاقية، انتقاصاً  ساواة  امل
 ).٥املادة (وعدم التمييز 

 عديدة اعتمدت طائفـة واسـعة مـن    وقد أظهرت الردود على االستبيان أن دوالً   -٥٣
التدابري يف اجملال التشريعي والسياسايت إلزالة املعوقات املادية القائمة وحتسني سبل الوصـول             

راسي املتحركة يف مراكـز     وترمي هذه التدابري إىل تأمني منحدرات للك      . إىل مراكز االقتراع  
االقتراع وتوفري اإلضاءة الكافية ومداخل وممرات عريضة لتسهيل حركة مستخدمي الكراسي           

 مناسبة تكون قريبة قدر اإلمكان مـن         سيارات وتنص أيضاً على ختصيص مواقف    . املتحركة
 مركز االقتراع، وعلى وضرورة تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة، بناء على طلبـهم، بقائمـة            

وتعمل بعض الدول على توفري فـرص التـدريب         . مراكز االقتراع اليت يسهل الوصول إليها     
بانتظام للمسؤولني عن تنظيم االنتخابات واألشخاص الذين يـديرون العمليـة االنتخابيـة             

 ما تتضمن هذه الدورات التدريبية معلومات بشأن كيفية التعامل مع           وغالباً. ويشرفون عليها 
 . دعمهم يف ممارسة حق التصويتبإعاقات خمتلفة وكيفية  املصابنياألشخاص 

واختذت بعض الدول اليت ردت على االستبيان خطوات لتأمني املعلومـات املتعلقـة               -٥٤
وخاصة املعلومات املتعلقة باالنتخابات وتـسجيل النـاخبني وطرائـق           - بالشؤون السياسية 
 - قتراع والوصول إىل مراكز االقتـراع     توفري بطاقات اال  و إجراءات التصويت االقتراع وتيسري   

مبا يف ذلك لغة اإلشارة وطريقة برايـل واألشـرطة املـسجلة والنـسخ     (وذلك بشىت األشكال  
ففـي  . ، ونشرها على نطاق واسع قبل االنتخابـات       ) قراءهتا وفهمها  من السهل اإللكترونية اليت   

 ٢٠١١  لعام  الربملانية شحني لالنتخابات  على سبيل املثال، مت توفري دليل الناخب وقائمة املر         ،فنلندا
   توصـية يف   ة  جمللس األعلى لوسائل االتصال السمعية والبـصري      ا ويف فرنسا اعتمد  . بلغة برايل 

 ترمي إىل تسهيل سبل احلصول على املعلومات االنتخابية يف       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يوم  
 .  ة وعرض النص على الشاشة استخدام لغة اإلشارعن طريقشكل يسهل االطالع عليه 
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وأبلغت بعض الدول يف ردودها عن تنظيم محالت إعالمية ونشر إعالنات وأدلـة               -٥٥
إرشادية والقيام مببادرات لرفع مستوى الوعي بني األشخاص ذوي اإلعاقـة للمـشاركة يف             

خرية محلة  ، أثناء االنتخابات السياسية األ     مثالً ،فقد نظمت إكوادور  . احلياة السياسية والعامة  
لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة علـى التـسجيل يف         " من حقك أن تصوت   "حتت عنوان   

كما قدمت الدول معلومات عـن      .  يف العملية االنتخابية   القوائم االنتخابية واملشاركة فعلياً   
مثل النسخ املكبَّرة لـضعاف     (التدابري اليت اعتمدهتا لتأمني بطاقات االقتراع بأشكال ميسرة         

  ).  أو أجهزة التصويت باللمس لألشخاص املصابني بإعاقة بصريةالبصر 
ون وعندما يتعذر على األشخاص ذوي اإلعاقة ممارسـة حقهـم يف التـصويت د               -٥٦

  تسمح هلم غالبية الدول اليت ردت على االستبيان باصطحاب شخص خيتارونه مثالً            مساعدة
ى املساعد أن يعني الشخص املعين على       ويتعني عل . االقتراع أثناء اإلدالء بصوهتم   مقصورة  إىل  

  . عنهالتعبري عن قراره وليس اختاذ القرار عوضاً
 ويف اخلتام، قدمت العديد من الدول معلومات عن توفري طرق بديلة للتصويت وفقاً              -٥٧

لتشريعاهتا من قبيل آلة التصويت اإللكترونية ومراكز االقتراع النقالة والتـصويت بالربيـد             
 يف بعض األحيـان، أن التـدابري        ،وتبني من ردودها  . عد والتصويت املبكر  والتصويت عن ب  

  .  ٢٩املعتمدة ال تتسق مع االلتزامات الناشئة عن املادة 
وال ينبغي اللجوء إىل الطرق البديلة للتصويت إال عندما يتعذر على األشخاص ذوي               -٥٨

ا ينطوي ذلك على صعوبة بالغة      اإلعاقة اإلدالء بأصواهتم يف مراكز االقتراع كغريهم أو عندم        
، دول ال تـسمح     فهنـاك، مـثالً   . لكن هذا جار به العمل يف بعض البلـدان        . بالنسبة هلم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتصويت إال من عرباهتم أو يف مراكز االقتراع اخلاصة باألشخاص             
  . ذوي اإلعاقة بدل حتسني سبل الوصول إىل مراكز االقتراع املوجودة

  اركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامةمش  -دال  
ختتلف حبسب البلدان التدابري اليت تعتمدها الدول األطـراف لتـسهيل مـشاركة               -٥٩

األشخاص الذين يعانون من خمتلف أنواع اإلعاقات، واإلجراءات الـيت تتبعهـا لـتمكني              
 املنظمـات الـيت    طريـق عناألشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف عمليات صنع القرار       

  .وذات مغزىمتثلهم، والتدابري اليت تتخذها لكي تكون هذه املشاركة كاملة وفعالة 
ويف بعض البلدان تشكل التدابري الرامية إىل دعم إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف               -٦٠

وختصص . قة من االستراتيجيات أو الربامج الوطنية املتعلقة باإلعا       احلياة السياسية والعامة جزءاً   
بعض البلدان موارد مالية للمنظمات الوطنية املعنية باإلعاقة لتشجيعها علـى املـشاركة يف              
األنشطة اليت تضطلع هبا اهليئات احلكومية واجملالس االستشارية ذات الصلة، وقـد أنـشأت              
جمالس وطنية معنية باإلعاقة أو هيئات استشارية مشاهبة لتقدمي املشورة للحكومـة بـشأن              
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ج على سـبيل املثـال، هنـاك جمـالس     يويف بعض البلدان كالنرو . قضايا املتصلة باإلعاقة  ال
  .اقة أيضاًاستشارية حملية وإقليمية ُتعىن بشؤون اإلع

   وخباصـة  تيسري إشراك اجملتمع املدين ومـشاركته الكاملـة          ويتعني على الدول أيضاً     -٦١
 االتفاقية علـى   متثلهم يف عملية رصدإشراك ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت 

وتظهر الردود على االستبيان أن الدول األطراف يف        ). ٣٣ من املادة    ٣الفقرة  (املستوى الوطين   
 من التدابري لتطبيق هذا احلكم من قبيل تقدمي املساعدة املالية أو غريهـا              االتفاقية اعتمدت عدداً  

يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة يف هيئات الرصد        من أنواع املساعدة ملنظمات ذوي اإلعاقة مبا        
، ووضع اإلجراءات املناسبة إلشراك األشخاص      ٣٣ من املادة    ٢املستقلة املنشأة مبوجب الفقرة     

 الدول اليت ردت علـى      وذكرت غالبية . ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم يف عملية الرصد       
وي اإلعاقة ومنظمات ذوي اإلعاقة لدى       أهنا تقوم بالتشاور مع األشخاص ذ      االستبيان أيضاً 

  .  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإعداد تقاريرها املقدمة إىل اللجنة املعنية

  الرصد ومجع البيانات واملؤشرات  -هاء  
 والبيانـات   بة مبا يف ذلك البيانـات اإلحـصائية       يعد مجع وحفظ املعلومات املناس      -٦٢

، مبا يشمل   سياسات الكفيلة بتنفيذ االتفاقية   نفيذ ال  لوضع وت   مهماً املستخدمة يف البحوث أمراً   
وميكن مـن خـالل مجـع البيانـات         . احلكم املتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة      

وقد . واإلحصائيات كشف العقبات اليت متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة السياسية          
، واستخدامهااإلحصاءات  القية يف مجع    املبادئ األخ ضمن مراعاة    تساعد املعلومات املناسبة  

  . يف حتديد األشخاص الذين حيتاجون إىل الدعم من أجل ممارسة حقوقهم

وتقوم السلطات الوطنية يف بعض الدول جبمع اإلحصاءات عن اإلعاقة فيما يتعلـق               -٦٣
على سبيل املثال بالتعليم واالستحقاقات وخدمات إعادة التأهيل املتاحة لألشـخاص ذوي            

يف حني تقوم قلة قليلة فقط من الدول اليت ردت على االستبيان جبمـع املعلومـات              . عاقةاإل
وقد قدمت كندا . اإلحصائية بشأن إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة 

معلومات إحصائية عن املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف آخر انتخابات احتادية            
  .جرى تنظيمها

وتعتزم بعض الدول اليت ردت على االستبيان الشروع يف مجع البيانات عن املشاركة               -٦٤
فأستراليا على سبيل املثال، تعكـف      . السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املستقبل املنظور      

 على وضع جمموعة من املؤشرات لرصد التقدم على أساس االستراتيجية الوطنية بشأن              حالياً
 املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها أحد جماالت الـسياسة           اإلعاقة، تشمل 

 بيانات عن املشاركة     والشؤون االجتماعية  لالوزارة االحتادية للعم  ويف أملانيا سُتدرج    . العامة
نشر السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة يف تقريرها املقبل الذي سيُ            

  . ٢٠١٢عام قُبْيل هناية 
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  التعاون الدويل لدعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة  -واو  
 للجهـود   تسلم الدول األطراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيـزه، دعمـاً          لالتفاقية   وفقاً  -٦٥

 أن  ميكـن و. )١٢()٣٢املادة   (األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلعمال الكامل حلقوق    الوطنية الرامية إىل    
يتم التعاون الدويل فيما بني الدول أو بالشراكة مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة                 

يتعني توجيـه التعـاون     و. ومنظمات اجملتمع املدين وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة        
ن أهداف  وحيث إ ). ٣٢من املادة    ١الفقرة  " (اهمقصدوحتقيق أهداف هذه االتفاقية     "الدويل حنو   

 تعزيز ومحاية وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعـاً كـامالً           "االتفاقية ومقاصدها تتمثل يف     
   ،)١ املادة من   ١الفقرة  " ( جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     غريهمعلى قدم املساواة مع     

 . اقةفإن التعاون الدويل ميثل أداة مهمة لدعم إعمال احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلع

خاصة ترمي إىل تشجيع    من الدول اليت أعدت برامج تعاون       وهناك عدد حمدود فقط       -٦٦
الوكالة األسـترالية للتنميـة     ف. مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة       

 لتنظيم انتخابات أكثر مشوالً يف عـدد مـن           مباشراً  على سبيل املثال، قدمت دعماً     الدولية
يف حني ال تقدم الغالبية أي دعم       . ا يف ذلك أندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني       البلدان مب 

وقـدم  . إلعداد برامج تعاون خاصة ذات صلة باملشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة          
عدد من البلدان معلومات عن برامج ومشاريع هتدف بشكل غري مباشر علـى األقـل، إىل                

، وترعى الوكالة الكندية للتنمية الدولية مثالً. ألشخاص ذوي اإلعاقة تعزيز احلقوق السياسية ل   
 من املشاريع الرامية إىل احلد من أثر الفقر على أكثر الفئات معاناة من التهميش مبـا يف               عدداً

 . ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة

قسم حقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم         أعد  ،  ٢٠١١ويف عام     -٦٧
 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يركز يف مجلـة           علنياً  تقريراً جلمهورية أفريقيا الوسطى  

 لالنتخابات العامة املرتقبة    واستعداداً. أمور، على املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة      
، حدد التقرير العقبات اليت حتول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             ٢٠١٢يف عام   

 ،٢٠١٢ويف عـام    .  وأوصى باعتماد عدد من التدابري للتغلب على هذه العقبات         االنتخابات
 الوسطىا  يم جلمهورية أفريق  ساللمبكتب األمم املتحدة لدعم بناء ا     قسم حقوق اإلنسان    سينظم  

كمـا  . سلسلة من حلقات العمل بشأن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنتخابـات           
 يف  ألشخاص ذوي اإلعاقة ستتطرق كذلك ملشاركتهم     سينظم محالت إعالمية بشأن حقوق ا     

  .احلياة السياسية والعامة

__________ 

 بشأن دور التعاون الدويل     انظر الدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           )١٢(
 . (A/HRC/16/38)يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  االستنتاجات والتوصيات   -سادساً  
 فيما يتعلق باملشاركة     جديداً فتحت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عهداً        -٦٨

بـأن تـضمن    الـدول األطـراف      تلزم   ٢٩فاملادة  . السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة   
ي اإلعاقة احلقوق السياسية وفرصة التمتع هبا على قـدم املـساواة مـع              لألشخاص ذو 

كمـا أن   . وال ينص هذا احلكم على أي تقييد مقبول وال يشري إىل أي استثناء            . اآلخرين
تقر بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قدم املـساواة مـع    اليت   ١٢املادة  

على أي استثناء للمبدأ، وتقضي فقط بأن تتخـذ         ، ال تنص    آخرين يف مجيع مناحي احلياة    
لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة علـى        "التدابري املناسبة   الدول األطراف   

  ".الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية
 إسقاط أو تقييد احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة         أنميكن أن نستنتج    و  -٦٩

باملعىن املقصود  "  على أساس اإلعاقة   متييزاً"لالتفاقية،  وفقاً  قد يشكل   ،  س اإلعاقة على أسا 
 . من االتفاقية ويتعارض معها٢ة يف املاد

وال تزال معظم البلدان اليت أجابت على استبيان املفوضية، حترم األشخاص الذين   -٧٠
لتـصويت والترشـح    اجتماعية من حقهم يف ا     - يعانون من إعاقة عقلية أو إعاقة نفسية      

 إىل أحكام دستورية أو قانونية تربط حقـوقهم الـسياسية باألهليـة            لالنتخابات استناداً 
وتتعارض هذه القيود مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف مبوجـب            . القانونية

 من االتفاقية، وال بد أن ُتلغى هذه القيود على سبيل األولوية، مـن              ٢٩ و ١٢ و ٢املواد  
من الفقرة األوىل من    ) ب(و) أ(شريعات واملمارسات الوطنية وفقاً للفقرتني الفرعيتني       الت

ولكي تضمن الدول األطراف لألشخاص الذين يعانون من إعاقـة          .  من االتفاقية  ٤املادة  
اجتماعية ممارسة حقهم يف التصويت والترشح لالنتخابات على         - عقلية أو إعاقة نفسية   

 مـن   ٣ مع الفقرة الفرعية     ين، جيب أن تعتمد تدابري مناسبة متشياً      قدم املساواة مع اآلخر   
 األشـخاص ذوي    ، لتُمـدَّ  ٢٩من املادة   ) أ(من الفقرة الفرعية    ‘ ٣‘ والفقرة   ١٢املادة  

 يف ممارسة حقوقهم السياسية مبا يف ذلك اختيار شخص          اإلعاقة بالدعم الذي قد يتطلبونه    
  .يساعدهم على ذلك

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٥ تفسري وتطبيق املادة     ُيراعى يف وجيب أن     -٧١
ويف ضوء  . ت يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      اراملدنية والسياسية ما طرأ من تطو     

 يف مراجعـة    هذه التطورات، ينبغي أن تنظر اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
ركة يف الـشؤون العامـة وحقـوق     بشأن احلق يف املشا   ) ١٩٩٦(٢٥تعليقها العام رقم    

التصويت واحلق يف تقلد الوظائف العامة على قدم املساواة، حبيث يعكس التطور التدرجيي 
  .الذي شهده القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال
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 من األمثلة اإلجيابية على اجلهود اليت تبذهلا وتضمنت الردود على االستبيان عدداً  -٧٢
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم يف التصويت على قدم           الدول لضمان   

 أن األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا يواجهون        لكنها أظهرت أيضاً  . املساواة مع اآلخرين  
 من احلواجز املادية واملعوقات املتعلقة باالتـصاالت تـشمل          يف العديد من البلدان عدداً    

دم توفر املعلومات بأشكال يسهل االطالع عليها، صعوبة الوصول إىل مراكز االقتراع وع  
وهي معوقات متنع أو حتد من مشاركتهم يف تسيري الشؤون العامة مشاركة فعالة وعلـى               

وال يزال يتعني بذل مزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األشـخاص ذوي             . قدم املساواة 
  .  وعلى قدم املساواةاإلعاقة حبقوقهم السياسية فعلياً

 بـأن تعتمـد الـدول    ٢٩من املادة ) أ(من الفقرة الفرعية ‘ ٣‘ضي الفقرة  وتق  -٧٣
األطراف تدابري مناسبة لتسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون ممارسة حقهم       

وقد قدمت الدول يف    . يف التصويت دون مساعدة، باختيار شخص يساعدهم على ذلك        
ألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ممارسـة       ردودها عدة أمثلة على نوع املساعدة املتاحة ل       

وقدمت بوجه خاص، قائمة بعدد من طرق التصويت البديلة الـيت           . حقهم يف التصويت  
اسُتحدثت وطبقت لتسهيل املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنها التصويت          

  . بالربيد أو التصويت يف مراكز اقتراع خاصة
 إىل االلتـزام    ري مناسبة ال بد من االستناد دائماً      ولتقييم ما إذا كانت هذه التداب       -٧٤

العام بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة مناحي اجملتمع وتعزيز شعورهم باالستقاللية        
وال ينبغي اللجوء إىل طرق التصويت البديلة إال عندما         . واالعتماد على الذات والكرامة   

م يف مراكز االقتـراع كغريهـم أو        يتعذر على األشخاص ذوي اإلعاقة اإلدالء بأصواهت      
فاالعتماد عموما على تقدمي املساعدة     . عندما ينطوي ذلك على صعوبة بالغة بالنسبة هلم       

لألشخاص ذوي اإلعاقة لإلدالء بأصواهتم وعلى طرق التصويت البديلة كوسيلة لضمان           
وجـب  مشاركتهم السياسية ال يتسق مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف مب           

  . من االتفاقية٢٩ و٤املادتني 
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  املرفق

  قائمة بأمساء البلدان اليت رّدت على االستبيان    

States  

 
• Argentina 
• Armenia 
• Australia 
• Austria 
• Bahrain 
• Bosnia and Herzegovina 
• Bulgaria 
• Burkina Faso 
• Canada 
• Costa Rica 
• Czech Republic 
• Ecuador 
• Estonia 
• Finland 
• France 
• Germany 
• Honduras 
• Iraq 
• Israel 
• Kazakhstan 
• Kuwait 
• Kyrgyzstan 
• Lebanon 
• Lithuania 
• Mauritius 
• Mexico  
• Monaco 
• Montenegro 
• Morocco 
• Nepal 

 

 
• New Zealand 
• Nicaragua 
• Niger 
• Norway 
• Oman 
• Peru 
• Poland 
• Portugal 
• Qatar 
• Republic of Korea 
• Republic of Moldova 
• Russian Federation 
• Samoa 
• Saudi Arabia 
• Serbia 
• Slovakia 
• Spain 
• Sudan 
• Switzerland 
• Syrian Arab Republic 
• Thailand 
• The former Yugoslav Republic of 

Macedonia  
• Tunisia 
• Turkey 
• Turkmenistan 
• Ukraine 
• United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 
• Uruguay 
• Zimbabwe 

Intergovernmental organizations 

• European Union Agency for Fundamental Rights 
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Pakistan 
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Civil society organizations  

• Action on Disability and Development International  
• Atlas Alliance 
• Belgian Disability Forum 
• Cambridge Intellectual & Developmental Disabilities Research Group 
• CBM 
• Comprehensive Community-Based Rehabilitation, United Republic of Tanzania  
• CCS Disability Action 
• Disabled without Borders  
• Disabled Peoples’ International-Germany 
• Handicap International 
• Human Rights Watch 
• International Disability Alliance  
• International Foundation for Electoral Systems 
• MindFreedom  
• Open Society Foundation 
• Royal New Zealand Foundation of the Blind 
• Ubuntu 
• Umbrella organization of Austrian DPOs 
• Umbrella organization of Danish DPOs 
• World Network of Users and Survivors of Psychiatry 

National human rights institutions  

• Austrian Monitoring Committee 
• Commission Consultative des Droits de l’Homme, Luxembourg  
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mexico  
• Danish Institute for Human Rights 
• Defensoría del Pueblo, Argentina 
• Defensoría del Pueblo, Colombia  
• Defensoría del Pueblo, Ecuador  
• Defensoría del Pueblo, Panama  
• German Institute for Human Rights 
• Human Rights Commission, Maldives 
• Human Rights Commission, New Zealand  
• National Commission on Human Rights and Freedoms, Cameroon 
• National Human Rights Commission, India  
• Ombudsman, Azerbaijan  
• Ombudsman, Finland  
• Ombudsman, Portugal  
• Ombudsman, Serbia 
• Ontario Human Rights Commission 
• Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala  
• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador 
• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua 
• Scottish Human Rights Commission  
• South African Human Rights Commission 
• Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights 
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United Nations human rights field presences 

• OHCHR, Guatemala 
• OHCHR, occupied Palestinian territory 
• OHCHR Regional Office for Asia-Pacific 
• OHCHR Regional Office for West Africa  
• United Nations Country Team, the former Yugoslav Republic of Macedonia  
• United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone (UNIPSIL), Human Rights 

Section  

Individuals  

• Ms. Roslyn Band, University College London 
• Ms. Rosinha da Adefal 
• Ms. Mara Gabrilli, Brazilian Congress 

  

        


