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 المقدمة  .1
ألشخاص ذوي اإلعاقة في الحیاة نحو المشاركة الشاملة للنساء المھمشات واورقة السیاسات ھذه ضمن مشروع "تأتي 

الشریك السویدي للتنمیة في الشرق  IMالمنفذ من قبل معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا وبدعم من " قتصادیةواال االجتماعیة
ً متدرب ٢٤إكساب  . حیث یھدف المشروع إلىاألوسط المھارات واألدوات الالزمة لكسب التأیید حول القضایا التي  ومتدربةً  ا

فئتین السابقتین على الصعیدین إنتاج أوراق سیاسات تُعنى بال عن طریقتھم النساء المھمشات واألشخاص ذوي اإلعاقة 
 . جتماعيواال االقتصادي

خاصة إصالحات   كان من بینھاوقد الماضیة إصالحات تشریعیة عدیدة،  ةالعشر سنواتال األردنیة الھاشمیة خالل شھدت المملكة
 التيیة نتخاب؛ وذلك إلجراء انتخابات تتوافق مع المعاییر الدوللالالھیئة المستقلة  التعدیالت التشریعیة إنشاء تضمنتنتخاب. االب

عملت الھیئة المستقلة  1ز الدیمقراطیة وحریة الرأي.نتخابیة وبالتالي تعزیالعملیة االبن تعمل على إعادة ثقة المواطن من شأنھا أ
تسھیل وصولھم على  كما عملتخاصة بذوي اإلعاقة، على تنفیذ  تدابیر وإجراءات  ٢٠١٦نتخابات النیابیة عام في االنتخاب لال

ان من ك وقد وسریة.نتخابي بحریة حق ذوي اإلعاقة بممارسة الحق اال قتراع بما یضمنعملیة االوتسھیل قتراع إلى مراكز اال
ریب قتراع، وتدتخاب، وتھیئة بعض مداخل مراكز االلذوي اإلعاقة في الدخول إلى الصندوق واالن ولویةجراءات إعطاء األبین اإل

ق سب ما كل . ولكناالقتراععلى الوصول إلى أماكن ار مرافق للمساعدة ، والسماح لھم بإحضمعھمالتعامل  علىاللجان  أعضاء 
ً  لیس  المستقلة لھیئةا مع مقابالتإجراء  تم ،یھعل بناءً و .االنتخابیة العملیةباالعاقة البصریة  ذوياألشخاص  لتسھیل مشاركة كافیا
 عدم تبینوعاقة البصریة، من ذوي اإل أشخاصٍ  مع مركزة ومجموعة عاقةاإل لذوي علىاأل والمجلس راصدمركز و نتخابلال

لمقابالت ا ظھرتأ كما نتخاب.المستقلة لال الھیئة قبل من عنھا اإلعالن تم التي المراكز فيعاقة البصریة ذوي اإل من عدد تسجیل
 ھنالك نأ تبینی لھذاو ،نتخابیةاال العملیة خاللمن ذوي اإلعاقة  لألشخاصضمان كامل السریة والخصوصیة  فیھا یتم لم حاالتٍ 
 نتخاب. البصریة إلتمام عملیة االعاقة یحتاجھ ذوي اإل وما وحاجتھا القوانین تطبیق بین ما فجوة

 العملیةفي  جھمدمفي  نتخابلال المستقلة الھیئة عمل سبباً یعیقالجغرافي  وتوزیعھم ألعداد ذوي اإلعاقة إحصائیاتیعد عدم توفر  
وصیة  في خصالسریة والنتخاب من إجراءات لتسھیل الوصول لذوي اإلعاقة وضمان ما تقوم بھ الھیئة المستقلة لال إنّ  .ةنتخابیاال
 لھذاو ،في حیز الواقع االقتراع سریةال تضمن حریة و اإلجراءات ھذه ولكن ،السیاسیة تھممشارك لتسھیلمھمة  خطوةنتخابات اال

 كناخبین، یھلإجون الضمان تحقیق ما یحت نفسھمأعاقة البصریة اونھا مع الجھات المعنیة وذوي اإلالھیئة أن تواصل تع علىیتوجب 
 .الوطني واجبھم داءأل مامھمأیذلل العقبات مما قد 

  

                                                
 .٢٠١٢، ١٥٨٨، صفحة ٥١٥٢العدد  ،األردنیةالجریدة الرسمیة  1



	تھیئة مراكز االقتراع لذوي اإلعاقة البصریة: ورقة سیاسات
	

	3	

 أھداف الورقة .2

تقدیم  عن طریق 2020 نتخابات النیابیة القادمة اال فيذوي اإلعاقة البصریة زیادة مشاركة  –لىإھذه  السیاسات ورقةتھدف 
حریة ال ما یضمنم ،البصریةاقتھم عإعلى اختالف مستوى  ھمیتناسب معبما  انعمّ العاصمة  فيقتراع تھیئة مراكز االمقترحات ل

 .قتراععملیة اال الفعلیة خالل سریةالو

 نبذة تاریخیة عن قضیة ورقة السیاسات .3

نشاء إومنذ  ٢٠١٢.2) لسنة ١١(بموجب القانون رقم  نتخابلالنشاء الھیئة المستقلة إ تمّ  ٢٠١٢في الربع األول من عام 
 تخاباتفي انوقد تجلّى ذلك  ،نتخابیةاالدمج ذوي اإلعاقة في العملیة  إجراءات العمل على بدأ نتخابلالالھیئة المستقلة 

ة شملت ذوي اإلعاق قدو ھم،على وضع أنظمة وتعلیمات تعمل على دمج نتخابلالالھیئة المستقلة  حیث عملت ،٢٠١٦ عام
 سمانطق و في العلن قتراعاالمن  بدالً  انتخابھم أثناءافق یساعدھم رباالستعانة بمُ بشكل غیر مباشر وسمحت لھم  البصریة

لى إباإلضافة ة بصورة صحیح قتراعاالكز اجمیع مر فيلیة لم تطبق ن ھذه اآلأال إ، مام اللجنةأالمرشح بصوت مرتفع 
  3.البصریةلذوي اإلعاقة  قتراعاالتضمن حریة وسریة  لمنھا أ

 الخلفیة القانونیة للقضیة / المشكلة .4

ساسیة لحمایة حقوق القاعدة األ تعدوالتي  ،٢٠٠٧عاقة عام شخاص ذوي اإلالدولیة لحقوق األتفاقیة األردن على اال ةصادقلم كان
لسنة  ٣١ر قانون حقوق األشخاص المعوقین رقم اصدإ في دوراً  4،نساني الدوليطار القانون اإلإعاقة في شخاص ذوي اإلاأل

 .٢٠١٧ ةلسن ٢٠وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  ٢٠٠٧

یاة المشاركة في الح الصادر عن األمم المتحدة على ختیارياالشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول حقوق األ تفاقیةا إلى وبالعودة
 :٢٩ت المادة نصّ  ،السیاسیة والعامة

تـضمن الدول األطـراف لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الحقـوق السیاسیة وفرصة التمتع بھا علـى قـدم المساواة مـع "
ن تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة إمكانیـة المـشاركة بصورة فعالة وكاملـة فـي الحیاة الـسیاسیة أاآلخـرین، على 

والعامـة علـى قـدم المـساواة مـع اآلخـرین، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طریـق ممثلـین یختارونھم بحریة، بما في ذلك كفالة 
بوا مع كفالة أن تكـون إجـراءات التـصویت ومرافقـھ الحـق والفرصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقة كي یصوتوا ویُنتخ

عاقة فـي التـصویت عـن لى  حمایة حق األشخاص ذوي اإلإھم واالستعمال باإلضافة ومـواده مناسبة ومیسرة وسھلة الف
عاقـة إلسـتفتاءات العامة دون ترھیـب وكفالة حریة تعبیر األشخاص ذوي انتخابـات واالقتـراع الـسري فـي االطریـق اال

 5".عـن إرادتھـم كنـاخبین

ما  على ٢٠١٧لسنھ  ٢٠) الفقرة (ب) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ٤٤المادة ( تنص ،لى ما سبقإباإلضافة و
 :یأتي

ً "تلتزم الھیئة المستقلة لال ص مكین األشخاعالقة، بتالھا بالتنسیق مع الجھات ذات رصدلتعلیمات تنفیذیة ت نتخاب، وفقا
توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة وإمكانیة  عن طریقنتخابي بسریة واستقالل، ذوي اإلعاقة من ممارسة حقھم اال

 6.قتراع بواسطة مرافقین"شارة، و تمكین ذوي اإلعاقة من االة ومترجمي لغة إئالوصول، بما في ذلك توفیر مراكز مھی

                                                
	.٢٠١٢، ١٥٨٨، صفحة ٥١٥٢العدد  ،الجریدة الرسمیة األردنیة 2
 .٢٠١٩یلول أ ٨مشارك/ـة في حلقة النقاش مع مجموعة من ذوي اإلعاقة البصریة، عمان،  3
 .٢٠٠٨، ١٠٥٦، صفحة ٤٨٩٥ العدد ،الجریدة الرسمیة األردنیة ،قانون التصدیق على اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 4
 .٢٠٠٨، )٣٥ – ٣٤، األمم المتحدة، ص. (ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختیاري األشخاصاتفاقیة حقوق  5
 .٢٠١٧، ٣٧٤٤، صفحة ٥٤٦٤، العدد الجریدة الرسمیة األردنیة ،٢٠١٧ لسنة ٢٠قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  6
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 القضیة الرئیسیة وتحلیل النتائج .5
حریة  مبما یضمن لھ ،أردني عملیة االقتراع كأي مواطنالمرتبط بالسیاسي  ھماإلعاقة البصریة ممارسة حق ذوي من حقّ  نّ إ

ض من ة عن طریق تھیئة بعنتخابیدماج ذوي اإلعاقة في العملیة االإنتخاب على لالالھیئة المستقلة  تعمل وقدوسریة االقتراع. 
حیث شملت ھذه اإلجراءات ذوي اإلعاقة ، ةنتخاب بطرق میسرالسیاسي في االوا من ممارسة حقھم قتراع حتى یتمكنمراكز اال

من خاص شأمقابالت مع  مجموعةء اجرإتم  وقد .نتخابیةاالمرافق إلتمام العملیة الب ستعانةبااللھم  سماحالبالبصریة فقط 
القیام ب ةرغب بدى البعضأ وقد 7.اھفیلیة التصویت آو ٢٠١٦ عام النیابیة نتخاباتاالبخصوص ذوي اإلعاقة البصریة 

 حتى قد سجلت نتخاباالسریة لانتھاك حادثة ر أن ھناك خآوأضاف  ،خرآ دون مساعدة شخصٍ ه بمفرد قتراعاالبعملیة 
ن رئیس اللجنة طلب من المنتخب من ذوي اإلعاقة نطق اسم الشخص الذي یرغب بانتخابھ إبحضور المرافق، حیث 

لى إباإلضافة  8،لھ اإلعاقة البصریة صاحب هالذي ذكر ھنفسالمرشح  سمان المرافق كتب أبصوت منخفض حتى یتأكد من 
اإلعاقة  بالت مع ذوياالمق من تبین كما الخاصة بھم. نتخابااللیة آعدد كبیر من ذوي اإلعاقة البصریة ب درایة عدمذلك تبین 
 منتضكثر سریة واستقاللیة أ لیة انتخابآتطویر رغبتھم ب وعن ،٢٠١٦ عام قتراع في انتخاباتلیة االآعدم رضاھم عن  البصریة

خیرة عام ألنتخابات اقتراع في االلیة االآعاقة البصریة تبین أن شخاص ذوي اإلنقاش مع األال حلقة فخالل .الفرديالتصویت  لھم
ة وحریة في سری خلوة. ماما كان في : "موضوع الخصوصیةفي  الناخبین أحد یقول .قتراع بشكل كامللم تضمن سریة اال ٢٠١٦

ما كان في خصوصیة وأنا ما شفت شو كتب رئیس " :قائالً  اخب،على مشكلة خصوصیة الن خرآ أّكدو 9".قتراعفي مركز اال
و واقفین ومتطلعین علي. وشر مین بدك تنتخب. وكان في ناس كتیاللجنة، ویعني ما كان في إنھ یاخدك على جنب ویحكیلك 

 10".نا حطیت الورقة بالصندوق اللي كتبھا ھو حطھاأالمشكلة لو المرافق اللي معي كتبلي؟ ومش 

 ،بكامل خصوصیتھم رھمیشع لمى وجود مرافقین معھم عن عدم خصوصیة المعزل، وحتّ  المشاركین بعض لحدیثضافة باإل
، فقد تبین أن نتخابلیة االا بالنسبة آلأمّ  .الناخبما كتبھ المرافق یطابق ما قالھ  نّ أ من لوجود اللجنة للتأكد في ذلك السبب رجعیو

اللجنة كان  : "رئیسالبصریة اإلعاقة ذويأحد  یقول .نتخابیةلیة االآلل نفسھ لدیھم مستوى التفسیر  لیسرؤساء اللجان  من عدداً 
حنا عنا فكرة عن اآللیة لكن اآللیة إ" خر:آ ویضیفُ  11".شكل تانيیشرحلنا. بآخر دورتین باألصل اآللیة شكل واللي كان یتنفذ 

 ً لیة آنتخاب للقوائم بشكل عام ولم یذكر لھا رئیس اللجنة قام بشرح عملیة اال حداھن أنّ إوأشارت  12".عن الواقع مختلفة تماما
اخب الذي سم الناتأكد من أن القام بو ،أمھا)نھ قام بالوقوف بالقرب من الناخبة ومرافقتھا (إعاقة البصریة، حیث نتخاب لذوي اإلاال

لم تضطر  نھاإأفضل من التي سبقتھا، حیث  كانتنتخابات النیابیة للدورة السابقة ن االأ أضافت قدو ،ھ المكتوبذاتذكرتھ الناخبة 
 سم الذي تریده بصوت مرتفع أمام الجمیع.إلخبار رئیس اللجنة باال

عاقة البصریة ال یتقنون لغة بریل بغض النظر عن توفر من ذوي اإل غیر محدد أن عدداً  تبین بریل، لغةبال وأما فیما یتعلق
لمعرفة مواقع تصویتھم  استخدامھم لھا . حیث تحدث عدد من ذوي اإلعاقة عن عدمم الأ نتخابیة فیھاعن العملیة اال منشورات

سب ح یقوم بقراءة النصوص وھو أكثر فاعلیة وأقل كلفةغلبھم یعتمد على تطبیق صوتي أ كانبل  ،تعریفیةالنشرات ال لقراءةو
 عاقة البصریة رضاھم عنذوي اإلالمشاركین من م أغلب قیّ نتخابیة السابقة، الھم عن مدى رضاھم عن العملیة االوعند سؤ رأیھم.

 .سبقتھانتخابات التي أفضل من اال باعتبارھا ، ١٠من  ٧ب   ٢٠١٦سنة لالعملیة االنتخابیة 

شخاص راصد والمجلس األعلى لحقوق األمركز الحیاة نتخاب ومع الھیئة المستقلة لال مقابالتال النتائج التي أسفرت عنھا وأّما
 ٣٠٠تھیئة ب نتخابتلخصت بقیام الھیئة المستقلة لال ،طالع على البیانات الرسمیة في الصحف والتصریحاتواال اإلعاقة،ذوي 

                                                
 . ٢٠١٩ أیلول ٨مشارك/ـة في حلقة النقاش مع مجموعة من ذوي اإلعاقة البصریة، عمان،  7
 .٢٠١٩أب  ٧ ان،، عمّ من ذوي اإلعاقة البصریة شخصمع  مقابلة 8
 .٢٠١٩أیلول  ٨ان، البصریة، عمّ  اإلعاقةالنقاش مع مجموعة من ذوي  في حلقةمشارك/ـة  9

 .٢٠١٩أیلول  ٨ان، ذوي اإلعاقة البصریة، عمّ  في حلقة النقاش مع مجموعة منمشارك/ـة  10
 .٢٠١٩أیلول  ٨ان، في حلقة النقاش مع مجموعة من ذوي اإلعاقة البصریة، عمّ مشارك/ـة  11
 .٢٠١٩أیلول  ٨ان، في حلقة النقاش مع مجموعة من ذوي اإلعاقة البصریة، عمّ مشارك/ـة  12
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 وعند 14.من ھذه التھیئات في أيٍّ  عاقة البصریةولكنھا لم تخص ذوي اإل 13،تعامل معھمعاقة وتدریب كوادرھا للمركز لذوي اإل
ً  ركزاً م ١٢الھیئة عن  إعالن ً  نموذجیا ن م بالتسجیل لدى أيٍّ  عاقة البصریة تحدیداً لم یقم أحد من ذوي اإل ،عاقةلذوي اإل صدیقا

 لم ،البصریة اإلعاقة ومنھاعاقة تحدید أعداد ذوي اإلب فیما یتعلقوأما یئت لھ. ھذه المراكز، ولم یتم استخدامھا للغرض الذي ھُ 
خاص ذوي شألاعدد  أن كما ،بالتھیئة والقیامالبناء علیھا یتم  حتى أعداد رسمیة وال قواعد بیانات لتوزیعھم الجغرافي ھناك یكن
ر بّ قتراع، فقد عاالمكانیة الوصول لمراكز إأما بالنسبة إلجراءات و .غیر معروف عاقة البصریة الذین یجیدون لغة (بریل)اإل

صریة من عاقة البھذه القوائم جمیع ما یخص ذوي اإل ذكرتالقوائم التي تضم المعاییر الالزم توافرھا، فقد  عبرنھ أممثلوا الھیئة 
 15عاقة البصریة.مكن استخدامھا من قبل ذوي اإلیطرقات محیطة وأرصفة 

  

                                                
 .٢٠١٩آب  ٢٠ان، مقابلة مع موظف/ـة في الھیئة المستقلة لالنتخاب، عمّ  13
حمالت توعویة وإعالمیة وقامت بتوزیع مطبوعات ونشر فیدیو لتوعیة األشخاص من ذوي اإلعاقة عن  ٢٠١٧قدمت الھیئة المستقلة لالنتخاب عام  14

 . ٢٠١٩تموز  ٨، وذلك حسب مقابلة مع مدیر برنامج في مركز الحیاة راصد، عّمان، حقھم في االنتخاب واآللیة المتبعة
 .٢٠١٩آب  ٢٠مقابلة مع موظف/ـة في الھیئة المستقلة لالنتخاب، عّمان،  15
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عاقة تشجیع ومساعدة ذوي اإل، تسھیل، دمجاإلشارة لعدد من التوصیات التي من شأنھا  تما سبق وبجھٍد تشاركي، تمّ  على بناءً 
على نتخاب بالتعاون مع المجلس األالھیئة المستقلة لال. تقوم بعض الجھات منھا نتخابات القادمةالبصریة على المشاركة في اال

 كان ،البصریة اإلعاقة یخص وفیماردن. في األ اإلعاقةقتراع لذوي لتھیئة مراكز اإلساسات الصحیحة بوضع األ عاقةلذوي اإل
 التوصیات وكانت .لھم خالیة من العقبات بالنسبة نتخابتصبح عملیة االتشملھم حتى التي  جراءاتاإلتخصیص بعض  من بد ال

 :كالتالي

 :البصریة عاقةاإلخاصة  عاقةاإل ذوي شخاصلأل السیاسیة المشاركة لزیادة عامة سیاسة تبني

ضمان استخدامھا ل ؛ وذلكنتخابیةجھزة الصوتیة في العملیة االاأل عبراقتراع  توفیر آلیةنتخاب الھیئة المستقلة لال ىعل –
 .ختیاربما یضمن لھم السریة وحریة اال، عاقة البصریةذوي اإلالراغبین من  قبل من

ى حتّ  ،٢٠٢٠ول من عام عاقة خالل الربع األفیة لذوي اإلیصدار البطاقة التعرإحوال المدنیة والجوازات على دائرة األ –
 یجبلتحدید المراكز التي  عاقة وتوزیعھم الجغرافياألشخاص من ذوي اإل أعدادجھزة المعنیة من حصر تتمكن األ

 . لھمتھیئتھا 
 كترونیةلعاقة والحكومة اإلعلى لذوي اإلحوال المدنیة والمجلس األاأل دائرةنتخاب بالتعاون مع على الھیئة المستقلة لال –

) ألنھم یستطیعون SMS( عاقة البصریة والتواصل معھم عن طریق الرسائل النصیة القصیرةشخاص ذوي اإلتحدید األ
  سماعھا من خالل ھواتفھم الذكیة.

ھم بنسخة نتخاب الخاصة بلیة االآعاقة البصریة واإلوفیر نشرات توعویة بحقوق ذوي نتخاب تعلى الھیئة المستقلة لال –
نتخاب دون الحاجة لشرحھا لھم، لیة الصحیحة لال، حتى یتمكنوا من معرفة اآل)WORD(لكترونیة مكتوبة بصیغة إ

 لضعاف البصر في الترتیبات التیسیریة التي سیتم توفیرھا. ١٨واستخدام الخط حجم 
ومنھم ذوي عاقة جاھزیة كاملة للتعامل مع ذوي اإل التأكد من أن رؤساء اللجان علىنتخاب على الھیئة المستقلة لال –

 عاقة البصریة.اإل
 قتراع.اال وصول إلى صندوقال فيعاقة ن من كال الجنسین لمساعدة ذوي اإلنتخاب توفیر متطوعیعلى الھیئة المستقلة لال –
إلشراك مجموعة من وذلك  اإلعاقة؛شخاص ذوي لحقوق األعلى نتخاب التعاون مع المجلس األعلى الھیئة المستقلة لال –

 یقھا.لیة التي سیتم تطبوحتى عند وضع اآل ،عاقة البصریة بالكشف على المراكز قبل وخالل تھیئتھاخبراء ذوي اإل
 عاقة؛اإلللمراكزالمخصصة لذوي  التسجیل في القوائم الخاصة ةعاقة بأھمیشخاص ذوي اإلاأل العمل على توعیةیجب  –

ً  نتخابات لیس فقط كناخبین بل كمرشحینلیتسنى لھم المشاركة في اال  .أیضا
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