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 لخص مُ 

 
 مئات سیواجھ ،تغییر یحدث لم ما .2021 األول أكتوبر/تشرین 10 في برلمانیة انتخابات العراق یعقد

  .التصویت من بعضھم یتمكن ال وقد المشاركة أمام حواجز اإلعاقة ذوي األشخاص آالف
 
 تجمع لم الحكومة ألن معروف غیر العراق في اإلعاقة ذوي لألشخاص الدقیق العدد یزال ال

 ذوي األشخاص بحقوق المعنیة المتحدة األمم "لجنة قالت ،2019 عام في موثوقة. إحصاءات
 اإلعاقة ذوي األشخاص أعداد أكبر أحد البالد في أصبح ،بوالحر العنف من عقود بعد إن اإلعاقة"

 ةاإلعاق ذوو األشخاص یواجھھا التي العقبات إزالة على الحكومة تعمل لم ،ذلك رغم لكن العالم. في
 المناصب. تقلد أو التصویت على قدرتھم من حدی ما السیاسیة، الحیاة في االنخراط محاولتھم لدى

 
 تتطلب العملیة. الحواجز من عددو العراق في التمییزیة التشریعات على األول المقام في اللوم یقع

 الحواجز من العدید تصحیح یمكنو .الدولیة المعاییر العراق یواكب لكي عاجلة إصالحات التشریعات
 قدم على المشاركة من العراقیین جمیع لتمكین األول، أكتوبر/تشرین انتخابات قبیل اآلن، العملیة

 السیاسیة. العملیة في المساواة
 

 "اتفاقیة إلى لالنضمام البرلمان تصوّ  الخطوات. ھذه التخاذ دولیة قانونیة التزامات العراق على
 االختیاري البروتوكول على بعد توقیعھ عدم رغم ،2013 عام في اإلعاقة" ذوي األشخاص حقوق

 قانونیة بأھلیة اإلعاقة ذوي األشخاص "تمتع بتأكید الدول االتفاقیة من 12 المادة تطالب لالتفاقیة.
 الحقوق احترام إلى الدول 29 المادة تدعو الحیاة". يمناح جمیع في آخرین مع المساواة قدم على

 اإلعاقة. ذوي لألشخاص السیاسیة
 

 1951 لعام المدني القانون یمنح إذ .النقاط بھذه یتعلق فیما بعید حد إلى قاصرة العراقیة القوانین لكن
-والنفسیة ،الذھنیة مثل معینة، إعاقات لدیھم الذین األشخاص حرمان سلطة القضائیة السلطات

 في الحق عنھم یمنع الحرمان ھذا .القانونیة" "أھلیتھم من والسمعیة، والبصریة، ،االجتماعیة
 لوصف ومھینة مسیئة لغة أیضا المدني القانون یستخدم كما االنتخابات. في الترشح أو التصویت
 االجتماعیة.-والنفسیة ،والحسیة ذھنیة،وال ،لبصریةا اإلعاقات ذوي األشخاص

 
 مرافق تكون أن من التأكد الدول من اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة من 29 المادة تتطلب

 العراقیة السلطات تقدم ذلك، ورغم واالستعمال". الفھم وسھلة ومیسرة "مناسبة ومواده التصویت
 أي تقدم ال أو شحیحة معلومات معینة ذھنیةو ،وسمعیة ،بصریة إعاقات لدیھم الذین لألشخاص
 ىعل المنشورةو المكتوبة المواد في خاللھا. وأ االنتخابات قبل سواءً  التصویت، حول معلومات
 لغة أو برایل، لغة أو صوتیة، بصیغ االنتخابیة المواد تُقدّم ال ،االقتراع مراكز في أو اإلنترنت،
 العلیا المفوضیة" موقع على المنشورة الفیدیو مقاطع تحتوي ال كما القراءة. سھلة صیغ أو اإلشارة،
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 بـ التقریر بقیة في إلیھا یشار ،العراق النتخابات مةمنظال (الھیئة "العراق في لالنتخابات المستقلة
 سمعیة. إعاقات لدیھم الذین لألشخاص إشارة لغة أو ترجمة على )"المفوضیة"

 
 بسبب مستحیال أو صعبا االقتراع مركز إلى جسدیة إعاقات لدیھم الذین األشخاص وصول یكون قد

 "حظر باسم العراق في (المعروف أمنیة ألسباب االنتخابات یوم في المركبات سیر السلطات حظر
 الكراسي أو العكازات یستخدمون الذین األشخاص على مباشر تأثیر للحظر السیارات"). حركة

 الحركة. ُمعینات من غیرھا أو المتحركة
 

 ما غالبا والتي اقتراع، كمراكز المعارك من تتضرر لم التي المدرسیة المباني المفوضیة تستخدم
 األجھزة أو المتحركة الكراسي یستخدمون ذینال لألشخاص موائمة غیر تكون أو درج على تحتوي

 في الثاني الطابق في االقتراع مراكز بعض في االقتراع دیقصنا توجد .الحركة على المعینة األخرى
 إلیھا. الوصول من یصعّب ما مصاعد، بدون مبانٍ 

 
 قد ما ھوو إلكتروني، تصویت أو متنقلة اقتراع صنادیق الحالي الوقت في المفوضیة لدى یوجد ال

 فقط المبكر التصویت المفوضیة تمنح التصویت. على اإلعاقة ذوي األشخاص قدرة من بشدّة یحّسن
 من یومین قبل معملھ مكان في األخرى الحكومیة مناأل قوات وبعض ،والشرطة ،الجیش لعناصر

 البرلمانیة. االنتخابات
 

 متحركا، كرسیا وتستخدم جسدیة إعاقة ولدیھا األنبار، محافظة من ،)عاما 44( خلیل أمین سھى قالت
 حیاتھا: طوال انتخابات أي في قَط تشارك لم إنھا

 
 المنزل في عالقة أنا بینما للتصویت الجمیع یذھب لي. بالنسبة كآبة األكثر الیوم ھو انتخابي یوم كل
 ألنھم تمثیلنا یمكنھم من وأختار آخر، شخص أي مثل أصّوت أن أرید الیوم. انتھاء انتظار في

 معاناتنا. یعرفون
 

 المساعدة على االعتماد على تجبرھم العوائق إن ووتش رایتس ھیومن لـ إعاقة وذو أشخاص قال
 إذن لدیھم ممن سیاسي حزب في أعضاء من المساعدة ھذه تأتي عندما االقتراع. كزامر إلى للوصول
 ذوي األشخاص تصویت كیفیة على التأثیر أحیانا األعضاء ھؤالء یحاول المركبات، باستخدام
 أو مساعدة دون من االقتراع یقصناد إلى الوصول على القادرین غیر األشخاص یضطر اإلعاقة.

 أو األسرة أفراد أحد على االعتماد إلى بمفردھم بھم الخاصة االقتراع بطاقات ملء على قادرین غیر
 التصویت في والحق الخصوصیة بشأن مخاوف یثیر ما بأصواتھم، لإلدالء المفوضیة موظفي

 باستقاللیة.
 

 وھي العراقي"، المعّوق "صوت ویدیر عكازات، ویستخدم جسدیة إعاقة الغزي محسن أحمد لدى
 أجرت .اإلعاقة ذوي األشخاص من جمیعھم عضو، آالف 7 تضم إنھا یقول بغداد في مؤسسة
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 200 فقط فیھا ذكر المشاركة، لتقییم 2018 لعام البرلمانیة االنتخابات بعد استقصائیة دراسة الجمعیة
 إلى التصویت من یتمكنوا لم الذین أولئك أشار التصویت. من تمكنوا نھمأ آالف 5 أصل من عضو

 على االقتراع مركز دخول أو التجول، حظر بسبب االقتراع كزمر إلى الوصول على القدرة عدم
 االقتراع. صنادیق توجد حیث الثاني الطابق إلى الوصول أو متحرك، كرسي

 
 العامة. للمناصب الترشح في كبیرة عقبات اإلعاقة ذوي األشخاص مواجھة إلى المتوفرة األدلة تشیر

 مناصب لشغل ترشحوا اإلعاقة ذوي من أشخاص فقط ثمانیة تحدید من ووتش رایتس ھیومن تمكنت
 العقبات أن یبدو المحافظات. انتخابات في واثنان لمانیةالبر االنتخابات في ستة - 2005 منذ عامة
 األھلیة" "كامل یكون أن المرشح من تتطلب التي األحكام ھافی بما التمییزیة، التشریعات من تنبع

  ترشیحھم. ودعم اإلعاقة ذوي األشخاص عن للبحث السیاسیة األحزاب استعداد وعدم
 

 :متحركا كرسیا وتستخدم جسدیة إعاقة لدیھا بغداد من امرأة وھي )،عاما 47( الیاس خضر نغم قالت
 یمثلنا". من یوجد وال البرلمان أعضاء جمیع أرى عندما الشدید بالحزن "أشعر

 
 في االجتماعیة والشؤون العمل لوزارة قالت .سیاساتھا عن المفوضیة دافعت اآلن، حتى

 األمم لجنة" إلیھا توصلت التي المھمة النتائج على ردھا معرض في ،2020 األول دیسمبر/كانون
 بتنفیذ فقط معنیة تنفیذیة مؤسسة ھي "مؤسستنا ":اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنیة المتحدة
 تختار التي الجھة ھي المفوضیة لكن االنتخابیة". العملیة تفاصیل لجمیع الناظم االنتخابي القانون
 وتوفیر اإلعاقة ذوي األشخاص الحتیاجات موائمة مواقع في وضعھا سلطة ولدیھا االقتراع مراكز
 حول میّسر بشكل علیھا االطالع یمكن معلومات شرن على القدرة لدیھا أیضا، .النقل وسائل

 یمكنھا كما التصویت. یوم قبل السیاسیة الحیاة في والمشاركة سیةالسیا األحزاب وبرامج االنتخابات
 ومساواة إنصافب المشاركة على اإلعاقة ذوي األشخاص قدرة تضمن وتسھیالت أفضل دعم تقدیم

 السیاسیة. ةالعملی في
 

 إجراءات تیسیر لمفوضیةل ینبغي ،2021 األول أكتوبر/تشرین 10 في االنتخابات بیوم یتعلق فیما
 لألشخاص االقتراع مراكز إلى النقل وسائل توفر ضمان ذلك یشمل .ومواده ،ومرافقھ ،التصویت

 على واحد اقتراع صندوق وجود ضمانو االستخدام، میسَّرة اقتراع مراكز تیارواخ اإلعاقة، ذوي
 كرسي على أو القامة قصار لألشخاص التصویت لتسھیل األرض من قریب ارتفاع على األقل

 محتوى على البصریة اإلعاقات ذوي األشخاص حصول وضمان االقتراع، مراكز جمیع في متحرك
 ،بالمفوضیة الخاصة االنتخابیة المعلومات مواد تكون أن ضمان لمفوضیةل ینبغي كما بصري. غیر
 ذوي ألشخاصل بالنسبة الفھم وسھلة میَسَّرة ،واالقتراع التسجیل مراكز في أو اإلنترنت على

 توفر ضمان أیضا لمفوضیةل ینبغي .اإلدراكیة أو ذھنیة،ال وأ ،السمعیة وأ ،البصریة اإلعاقات
 یكون نأ یجب الدعم. إلى یحتاجون قد الذین اإلعاقة ذوي لألشخاص التصویت في المساعدة

 ینبغي منھم. المساعدة تلقي في یرغبون الذین األشخاص اختیار في الحق اإلعاقة ذوي لألشخاص
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 وإشراكھم، الجھود ھذه كل في تمثلھم التي والمنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص استشارة لمفوضیةل
 یخصنا". فیما اعنّ  غنى "ال مبدأ مع تماشیا

 
 تعدیالتال وإجراء الصلة ذات المحلیة التشریعات مراجعة انتخابھ سیتم الذي العراقي لبرلمانل ینبغي
 المدني القانون تعدیل لھ ینبغي اإلعاقة. ذوي األشخاص حقوق التفاقیة الكامل االمتثال تكفل التي

 على والحصول القانونیة األھلیة في اإلعاقة ذوي األشخاص حق یُحترم بحیث القانونیة األھلیة بشأن
 ذلك ویشمل حقوقھم. ممارسة على القدرة من حرمانھم من بدال األمر، لزم إذا القرار، اتخاذ في دعم

 القوانین جمیع تعدیل أیضا لبرلمانل ینبغي كردستان. وإقلیم االتحادي العراق في االنتخابات قوانین
 األشخاص إشراك یجب اإلعاقة. مجتمع یفضلھا إلعاقةبا متصلة مصطلحات تعكس بحیث واللوائح

 العملیات. ھذه جمیع في واستشارتھم ،ثلھمتم التي والمنظمات اإلعاقة ذوي
 

 مواءمة لتعزیز البدیلة التصویت خیارات إدخال دعم عبر یلعبونھ دور للعراق الدولیین للمانحین
 والتصویت المتنقلة، االقتراع صنادیق ذلك في بما اإلعاقة، ذوي ألشخاصا احتیاجات مع التصویت

 النظام لضعف نظرا محتمل غیر بالبرید التصویت خیار كون مع - اإللكتروني والتصویت المبكر،
 والمستقبلیة الحالیة المانحین اتفاقیات في لإلعاقة شامل نھج دمج یمكنھم كما .العراق في البریدي

 السیاسیة. بالمشاركة المتعلقة والسیاسات البرامج حول
 

 في اإلعاقة ذوي ألشخاصا بحق الوعي زیادة الدولیین والمانحین العراقیة لحكومةل ینبغي كما
 ومسؤولي ،اإلعاقة ذوي لألشخاص التدریب توفیر یشمل بما السیاسیة، الحیاة في المشاركة

 حقوق إعمال كیفیة حول اإلعالم وسائلو ،العامة والسلطات ،السیاسیة واألحزاب ،االنتخابات
 والمنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص إشراك یجب السیاسیة. المشاركة في اإلعاقة ذوي األشخاص

 الوعي. زیادة جھود وتنفیذ تصمیم في واستشارتھم ،تمثلھم التي
 

 التي "األوروبیة المساعدة بعثات"و المتحدة لألمم التابعة االنتخابات مراقبة ھیئات تشمل أن یجب
 اإلعاقة ذوي من أشخاصا 2021 األول أكتوبر/تشرین 10 في البرلمانیة االنتخابات ستراقب

 التي والقیود التمییزیة المعاملة عن واإلبالغ التوثیق خالل من التغییر تشجیع یمكنھم .كمراقبین
 االنتخابات. أثناء اإلعاقة ذوو األشخاص یواجھھا
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 المنهجية 
 

لدیھم  منھم 11شخصا من ذوي اإلعاقة ( 14یستند ھذا التقریر إلى مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع 
ید منھم كنشطاء في مجال حقوق األفراد جسدیة، واثنان بصریة، وواحد سمعیة)، یعمل العد  إعاقات

توحد، وشخصان آخران  لدیھم  ذوي اإلعاقة وفي منظمات المجتمع المدني، وكذلك أم لشخصین
عن  نیْ یعمالن في مجال حقوق اإلعاقة. قابلت ھیومن رایتس ووتش أیضا خبیرا قانونیا وممثلَ 

 .2021ي وأغسطس/آب الحكومة العراقیة. أُجریت المقابالت بین ینایر/كانون الثان
 

أجرى باحثو ھیومن رایتس ووتش معظم المقابالت عبر الھاتف باللغة العربیة أو الكردیة. أبلغ  
  مستستخد الباحثون جمیع من تمت مقابلتھم بالغرض من المقابالت وطبیعتھا الطوعیة، والطرق التي

مستنیرة من جمیع من جرى  بھا المعلومات، وحصلوا على موافقة فیھا ھیومن رایتس ووتش 
 مقابلتھم، الذین فھموا أنھم لن یتلقوا أي تعویض عن مشاركتھم. 

 
ومسؤولین في مجلس النواب،   كما حلل الباحثون القوانین العراقیة ذات الصلة بالتشاور مع أعضاء

 ومحامین عراقیین، لضمان التفسیر الصحیح. ،حكومیین
 

الرعایة   لمعاینة قدرة األشخاص الذین یعیشون في مؤسساتلم یكن لدى الباحثین الموارد الالزمة 
على التصویت. كما حد استخدام المقابالت الھاتفیة من قدرة ھیومن رایتس ووتش على إجراء  

-والنفسیة  ،والذھنیة ، مقابالت مع أشخاص لدیھم نوع معین من اإلعاقات، مثل اإلعاقات السمعیة
ش من إقامة اتصال مع أي منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة  االجتماعیة. لم تتمكن ھیومن رایتس ووت

 اجتماعیة.-أو نفسیةإدراكیة، أو  ذھنیة،  یدیرھا أشخاص لدیھم إعاقات 
 

مع الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان وتشعر باالمتنان   اھیومن رایتس ووتش حوار تقیم
للتعاون الذي تلقیناه لتقییم الحقائق المقدمة في ھذا التقریر وأي توصیات ناتجة عن ذلك. في أواخر 

، التقت ھیومن رایتس ووتش بالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات ووزارة  2021أغسطس/آب  
وتلقت إجابات على جمیع استفساراتھا. یتضمن ھذا التقریر الردود ذات   ،ل الشؤون االجتماعیة والعم

 الصلة المقدمة في تلك االجتماعات. 
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: عدد األشخاص ذوي اإلعاقةنظرة عن كثب  
 

من "اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" الحكومات   31تُلزم المادة ن ومحلیووجھاء نشطاء 
الحكومة في اتخاذ قرارات سیاسیة مستنیرة بشأن تنفیذ أحكام  بجمع المعلومات التي تساعد 

على الحكومات   1البیانات اإلحصائیة والبحثیة.ھا اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما فی
جعل ھذه المعلومات في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة وغیرھم. لكن ال یزال العدد الدقیق  

 إحصاءات موثوقة. ألن الحكومة لم تجمع ر معروف لألشخاص ذوي اإلعاقة في العراق غی
 

بإحصاءات وزارة   2014استشھدت دراسة أجرتھا "الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة" عام 
مالیین شخص   3من سكان العراق إعاقة (حوالي  15الصحة العراقیة التي تقدّر أن لدى %

حصائیات التي أصدرتھا "جمعیة قصار  إلى اإل 2016أشار تقریر لألمم المتحدة لعام  2وقتھا).
 . مالیین شخص 4والتي تقدّر العدد بنحو  2014القامة واألشخاص ذوي اإلعاقة" في عام 

 
تنظیم "الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ   تسبب القتال العنیف بین، 2017و  2014بین 

القوات العراقیة والتحالف بقیادة الوالیات المتحدة،  ھا والقوات المناھضة لداعش، بما فی  )داعش
قت "منظمة الصحة  نسّ 3 متسببا في مقتل وجرح آالف المدنیین. ،في تدمیر أجزاء من العراق

  2016معركة استعادة الموصل بین   –العالمیة"، في سیاق أكبر معركة خالل تلك الفترة 
منظمات غیر   مّولت حیث  4.للصدمات للمدنیین المصابین من نوعھا  استجابة أول  – 2017و

حكومیة ومنظمات طبیة خاصة لتقدیم رعایة الصدمات على مقربة من الخطوط األمامیة.  
تضمنت ھذه الجھود، التي مولتھا إلى حد كبیر الوالیات المتحدة والدول األوروبیة، وضع فرق  

با من خط المواجھة لتوفیر رعایة تحقیق االستقرار،  دقائق تقری 10على مسافة  طبیة

 
 

 .اإلعاقة ذوي  األ�خاص �حقوق  املتحدة األمم من اتفاقية  31املادة  1
2United States Agency for International Development Report, Iraq Access to Justice Program, “Values of Access to Justice  

and Persons with Disabilities in Iraq,” March 2014, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:umoaa-
xw5sIJ:https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K2Z6.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=jo 

3Human Rights report, “Report on the Rights of Persons United Nations Assistance Mission for Iraq and United Nations for   
with Disabilities in Iraq,” December 2016, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMI_OHCHR__Report_on_the_Rights_of_PWD_FINAL_2Jan2017.
ggie Michael, and Lori Hinnant, “Mosul is a Graveyard: Final IS Battle Kills 9,000 Civilians,” AP News, Zahra, Ma-Susannah George, Qassim Abdul ; dfp

December 21, 2017, https://apnews.com/article/collapse-of-the-caliphate-islamic-state-group-ap-top-news-middle-east-international-news-
93f0c1b83550404f99053ed7f0474740   �� ؛ 2021مايو/أيار  25(تم االطالع(Ceasefire Centre for Civilian Rights and Minority Rights Group International Report, 

“Mosul After the Battle – Reparations for Civilian Harm and the Future of Ninewa,” January 2020, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MRG_CFR_Iraq_EN_Jan201.pdf  . 

4A Case Study,” February 2018,  –Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, “The Mosul Trauma Response  

..pdfhttp://hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Mosul_Report_FINAL_Feb_14_2018   
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ساعة واحدة تقریبا لعالج المدنیین ذوي الجروح األكثر على مسافة  ومستشفیات میدانیة
 5خطورة.

 
وجدت دراسة أجرتھا جامعة "جونز ھوبكنز" أن ھذه االستجابة الطبیة ربما أنقذت حیاة ما بین  

استندت الدراسة إلى   6 مدنیا على األرجح.  ,3301إلى  600شخص، بینھم  1,800و 1,500
حالة "معقدة" لمصابین في القتال، بما في   2,135بیانات من "ھیومانیتي أند إنكلوجن" حددت 

ذلك كسور العظام وإصابات الحروق وبتر األطراف، والتي أبلغت عنھا أربعة فقط من أصل  
یقدم 7 .2017الثاني ویونیو/حزیران منشأة شاركت في مسارات اإلحالة بین ینایر/كانون  18

ھذا لمحة صغیرة عن حجم اإلصابات التي عانى منھا المدنیون ونجوا منھا أثناء المعارك ضد  
داعش، ویشیر إلى أن فترة القتال زادت بشكل كبیر من عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في  

 العراق. 
 

شخاص ذوي اإلعاقة في  األأعداد   أكبر أحد اللجنة أن العراق یضم صّرحت، 2019في 
 8 العالم.

 
 بین أسرة  آالف 9 من  ألكثر استقصائیة دراسة"  ریتش"مبادرة البیانات اإلنسانیة  أجرت 

لمحات حول عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بین األسر  قدمت 2020 أیلول/وسبتمبر تموز/یولیو
  تجعل  مختلطة مسح منھجیة تفشي فیروس كورونا، استُخدمت بسبب 9.النازحة حالیا وسابقا 

  جمیع ذلك  في  بما  ،البعض اآلخر  في وإرشادیة  المناطق بعض  في  إحصائیا ممثِلة المسح نتائج
  بأي األوسع السكانفئات  على  اإلرشادیة  النتائج تعمیم یمكن ال 10.الرسمیة النازحین  مخیمات 
 تمثل بالتالي  دقة، مستوى

 
 

 السابق.  5

 السابق.   6

 السابق.    7

8ilities Discusses the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights press release, “Committee on the Rights of Persons with Disab 
Impact of Armed Conflict on Persons with Disabilities in Iraq,” September 11, 2019, https://reliefweb.int/report/iraq/committee-rights-persons-disabilities-

discusses-impact-armed-conflict-persons  �� 2021مايو/أيار  25(تم االطالع .( 
9 REACH Initiative, IRAQ Multi Cluster Needs Assessment Round VIII،  

https://data.humdata.org/dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs-assessment-round-viii-2020   سبتمبر    9(تم االطالع في
2021( . 

ستخدمت. العينات أخذ طرق  واختالف والهاتفية ال�خصية املسوحات استخدام  ا�ختلطة امل�ح  من�جية �ع�ي 10
ُ
 ن�ج   باتباع  مقاطعة 62 من 24 �� لوجھ وجها األسر�ة املسوح ا

ستخدم البا��،  ��. مرحلت�ن  ع�� الطبقية العنقودية  العينات أخذ
ُ
 حول   املعلومات من ملز�د.  الهاتف ع�� رأي  استطالعات إلجراء االحتما�� غ�� العمدي  ا�حص��ي  العينات أخذ ن�ج  ا

-https://data.humdata.org/dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs انظر إرشادية، أو تمثيلية مسوح ف��ا أجر�ت ال�ي املناطق ذلك �� بما امل�ح، وقيود من�جية
assessment-round-viii-2020-dataset-including-individual-data ) 2021 أيلول /سبتم��  9 �� االطالع تم .( 

https://data.humdata.org/dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs-assessment-round-viii-2020-dataset-including-individual-data
https://data.humdata.org/dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs-assessment-round-viii-2020-dataset-including-individual-data
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فقط.   المسح شملھا  التي  األسر بین المعدالت المناطق  ھذهتحّصل علیھا من الم المئویة  النسب
.  األقل  على أسرة 50 فیھا ُمسحت  التيالمقاطعات  من البیانات  ووتش  رایتس  ھیومن حللت

  على نشاط  في  صعوبة  واجھ أفرادھا  أحد أن األسر من% 31و 8 بین ما  أفاد  ،المقاطعة  بحسب
 كما  ذكرت بین  3 و17% من  األسر وجود  صعوبة كبیرة  لدى أحد  11األقل من األنشطة  الستة،

 12أفرادھا أو عدم قدرتھ على اإلطالق في  المشي أو صعود الساللم.

 
نسبة األسر التي تضم شخصا  المسح  نوع المحافظة 

 إعاقة محتملةلدیھ 

 %8   تمثیلیة األنبار 

 %12 إرشادیة 
 %9 إرشادیة  بغداد
 %16 تمثیلیة  دیالى 

 %23 إرشادیة 
 %26 تمثیلیة  دھوك

 %21 إرشادیة 
 %21 تمثیلیة  إربیل

 %14 تمثیلیة  كركوك
 %24 تمثیلیة  نینوى

 
 

:  انظر. ��ا  املو��ى " اإلعاقة بإحصاءات  املع�ي واشنطن فر�ق"بـ  ا�خاصة  األسئلة مجموعة" ر�تش" استخدمت 11
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf 

  يمكن�ي ال" أو" كب��ة  بصعو�ة"  إجابة يختار عندما اإلعاقة ذوي  األ�خاص من ا�جيب أن اعتبار يجب البيانات، تصنيف و��دف اإلعاقة، بإحصاءات املع�ي واشنطن لفر�ق وفقا 12
 باملعلومات متعلقة أو مادية حواجز واجهوا  إذا  االستبعاد �خطر ظروفهم �عرضهم الذين  األ�خاص هم هؤالء. الستة  الوظيفية األسئلة من األقل ع�� واحد ع��" مطلقا ذلك فعل

-https://www.washingtongroup: راجع.  ا�حيطة بيئ��م �� املؤسسات  أو السلوكية املواقف أو
disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/An_Introduction_to_the_WG_Questions_Sets__2_June_2020_.pdf . املع�ي  واشنطن فر�ق  أسئلة  تنطوي  

 . واجتماعية نفسية إعاقات لد��م الذين األ�خاص من العديد إدراجها عدم ف��ا بما عديدة، قيود  ع�� اإلعاقة بإحصاءات

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/An_Introduction_to_the_WG_Questions_Sets__2_June_2020_.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/An_Introduction_to_the_WG_Questions_Sets__2_June_2020_.pdf
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 %16 إرشادیة 
 %9 تمثیلیة  الدین  صالح

 %17 إرشادیة 
 %31 إرشادیة  السلیمانیة  
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 من الحق في التصويت الحرمان
 

اإلعاقة في العراق من حقھم في التصویت بسبب التشریعات التمییزیة التي تقید  و یُحرم األشخاص ذو
والمواد   ،والمرافق  ،الحق في التصویت لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة، وإجراءات التصویت

 االنتخابیة غیر الموائمة. 
 

 المعايير القانونية
  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على ما یلي: 25تنص المادة 

، الحقوق التالیة، التي یجب  2یكون لكل مواطن، دون أي وجھ من وجوه التمییز المذكور في المادة  
 :ر معقولةأن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غی

(أ) أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون  
؛ في حریة   

ب، في انتخابات نزیھة تجرى دوریا باالقتراع العام وعلى قدم  خَ نتَ ب ویُ (ب) أن ینتخِ 
؛المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین  

أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في  (ج) 
 بلده.

 
تقر بتمتع األشخاص  "أن ب من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف  12المادة  تلزم

 29 تدعو المادة13 ذوي اإلعاقة بأھلیة قانونیة على قدم المساواة مع آخرین في جمیع مناحي الحیاة".
الدول إلى احترام الحقوق السیاسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة. یسمح القانون المدني العراقي لعام  

والتشریعات ذات الصلة بالحرمان الواسع من األھلیة القانونیة لألشخاص ذوي إعاقات   1951
والحسیة، في انتھاك اللتزامات   ،والبصریة  ،االجتماعیة -والنفسیة الذھنیة،اإلعاقات حددة، مثل م

بموجب اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. من خالل عملیة المنع، یمكن للمحاكم فرض   العراق 
الحق في  ھا الوصایة على األشخاص ذوي اإلعاقة، ما یحرمھم من الحق في اتخاذ القرارات، بما فی

 التصویت. 
 

األھلیة وتحظر أي افتراض بأن   الحق في إلعاقة من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي ا 12تضمن المادة  
الدول إلى اتخاذ التدابیر المناسبة لتزوید  12الشخص ال یمكنھ اتخاذ قرار بسبب إعاقتھ. تدعو المادة 

األشخاص ذوي اإلعاقة بالدعم الذي قد یتطلبونھ أثناء ممارسة أھلیتھم القانونیة، عند الحاجة،  

 
 

  .اإلعاقة ذوي  األ�خاص �حقوق  املتحدة األمم اتفاقية من  12املادة  13
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اتخاذ  14 .ات مع التمتع بالدعماتخاذ قرار یتیح لھم ایة بنموذجواستبدال نموذج الكفالة أو الوص
لألشخاص ذوي اإلعاقة باتخاذ قراراتھم المستنیرة عبر منحھم العون  یسمحات مع الدعم القرار 

 للقیام بذلك بدل جعل الوصي یتخذ القرار نیابةً عنھم. إلیھا  والمساعدة التي یحتاجون
 

أكدت "لجنة األمم المتحدة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، وھي ھیئة الخبراء التي تراقب  
أن الحقوق وااللتزامات   12تنفیذ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، في تعلیقھا العام على المادة 

لدول األطراف ھي حقوق والتزامات مدنیة وسیاسیة، وبالتالي على ا 12المنصوص علیھا في المادة  
ملموسة لضمان احترام حقوق  ووإداریة فوریة   ،وقضائیة  ،في اتخاذ خطوات تشریعیة الشروع فورا  

. یجب أن یكون ھناك أیضا مشاركة مجدیة  جمیع األشخاص ودعمھا على قدم المساواة أمام القانون
 15 .في ھذه العملیة ألشخاص ذوي اإلعاقةل
 

ألشخاص ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  من اتفاقیة حقوق ا 29تحمي المادة  
الحق في التصویت والحق في تقلُّد المناصب  یشمل  المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة، بما

وفقا للجنة، یجب حظر التمییز على أساس اإلعاقة في جمیع القوانین، "وبخاصة القوانین  16 العامة.
اعتماد "تدابیر تشریعیة تكفل تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن الناظمة لالنتخابات"، مع التوصیة ب 

فیھم األشخاص الخاضعون حالیا لنظام الكفالة أو الوصایة، بالحق في التصویت والمشاركة في الحیاة  
 17العامة على قدم المساواة مع اآلخرین".

 
تكون مرافق التصویت  من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول بضمان أن  29تطالب المادة  

والمواد "مناسبة ومیسرة وسھلة الفھم واالستعمال". كما تطالب اتخاذ الدول األطراف "التدابیر  
المناسبة التي تكفل إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع غیرھم، إلى البیئة  

ذلك تكنولوجیات ونظم المعلومات   النقل والمعلومات واالتصاالت، بما في ووسائلالمادیة المحیطة 
واالتصال، والمرافق والخدمات األخرى المتاحة لعموم الجمھور أو المقدمة إلیھ، في المناطق  

 18الحضریة والریفیة على السواء".

 

 
 

 اتفاقية األمم املتحدة �حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة.) من 3(12ملادة ا  14
: االع��اف باأل�خاص ذوي اإلعاقة ع�� قدم املساواة مع اآلخر�ن أمام القانون (أبر�ل/نيسان  12املادة  –  1. التعليق العام رقم اإلعاقة ذوي  األ�خاص بحقوق  املعنية  ال�جنة 15

 .30، الفقرة 11اعتمادها �� ا�جلسة ، تم CRPD/C/GC/1) وثيقة أمم متحدة رقم 2014
 من اتفاقية األمم املتحدة �حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة. 29ملادة ا  16

مة التقار�ر �� اإلعاقة، النظر ذوي  األ�خاص بحقوق  املعنية  ال�جنة 17 قدَّ
ُ
  بحقوق  املعنية ل�جنة  ا�ختامية املالحظات، االتفاقية من 35 املادة بموجب األطراف الدول  من  امل

 . 35و 13، الفقرتان 2011مايو/أيار  CRPD/C/TUN/CO/1  13، تو�س، اإلعاقة ذوي  األ�خاص
 من اتفاقية األمم املتحدة �حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة. 29ملادة ا  18
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یضطر األشخاص غیر القادرین على الوصول إلى صندوق االقتراع أو ملء بطاقات االقتراع  
بمفردھم من دون مساعدة إلى االعتماد بشكل كبیر على عائالتھم أو في بعض الحاالت على موظفي  

قابلتھم ھیومن رایتس  الذین   أعرب بعض األشخاص ذوي اإلعاقة والمفوضیة لإلدالء بأصواتھم، 
 19م ألنھم ال یستطیعون المحافظة على خصوصیة واستقاللیة أصواتھم.عدم ارتیاحھعن  ووتش

 
عضو  آالف  7 العراقي إن الجمعیة تضم حالیا  "صوت المعّوق "مؤسسة من  الغزيقال أحمد  

دراسة استقصائیة بعد االنتخابات البرلمانیة  مؤسسة أجرت ال20 جمیعھم من ذوي اإلعاقة.  ین،مسجل
عضو فقط إنھم تمكنوا من التصویت. أولئك الذین لم   200فیھا  قال یم المشاركة،  لتقی 2018في عام 

  ،بعدم تمكنھم من الوصول إلى مركز االقتراع بسبب حظر التجول  وا ذلكیتمكنوا من التصویت علّل
وعدم القدرة على الوصول إلى الطابق   ، وعدم القدرة على دخول مركز االقتراع على كرسي متحرك

   توجد صنادیق االقتراع.الثاني حیث 

 
   العوائق التش�يعية

اإلقرار أن "األشخاص  ب من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف  12المادة  تلزم
تعني  21 ذوي اإلعاقة یتمتعون بأھلیة قانونیة على قدم المساواة مع آخرین في جمیع مناحي الحیاة".

اتخاذ قراراتھ وممارسة حقوقھ بنفسھ، وتوضح االتفاقیة تمتع  األھلیة القانونیة حق المرء في 
األشخاص ذوي اإلعاقة باألھلیة القانونیة على قدم المساواة مع اآلخرین في جمیع مجاالت الحیاة  

ووجوب اتخاذ الدول التدابیر المناسبة لتوفیر إمكانیة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم في  
 22 .، إذا احتاجوا إلیھیةممارسة أھلیتھم القانون

 
في وصف مؤذیة ومھینة  مصطلحات )40/1951یستخدم القانون المدني العراقي (على عكس ذلك، 

 والحسیة: ،ةذھنیوال ، ألشخاص ذوي اإلعاقات البصریةا
 

) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة غیر محجوز علیھ  1: (46المادة 
لمباشرة حقوقھ المدنیة. یكون كامل األھلیة   

 
 

 امرأة  عادل، أ�غام مع وو�ش رايتس  هيومن  لـ  هاتفية مقابلة ؛2021 شباط/ ف��اير 24 ديا��، القامة، قص��ة امرأة ،دغيش علوان أزهار مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 19
 .2021  أيار/مايو 10 النجف، سمعية، إعاقة لد��ا

 .2021 أيار/مايو 19 �غداد، ،صوت املعّوق العرا�� جمعية مدير محسن، أحمد مع وو�ش رايتس  هيومن لـ  هاتفية  مقابلة 20
 األ�خاص ذوي اإلعاقة.من اتفاقية األمم املتحدة �حقوق  12ملادة ا  21
  . http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013721926، 1951 أيول /سبتم�� 18 ،العرا�� املد�ي القانون  22
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) یخضع فاقدو األھلیة وناقصوھا ألحكام الوالیة والوصایة والقوامة  2( 46المادة 
 طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

 ... 
): إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر علیھ  104المــادة (

لمحكمة أن تنّصب علیھ وصیاً وتحدد تصرفات  بسبب ذلك التعبیر عن إرادتھ، جاز ل
 ھذا الوصي. 

 23المادة 107: المعتوه ھو في حكم الصغیر الممیِّ ز.

  24المادة 108: المجنون المطبق ھو في حكم الصغیر غیر الممیِّ ز.

 
 وینص في قسم "أھلیة التعاقد" على ما یلي:

  
القانون عدم أھلیتھ أو یحد منھا. : كل شخص أھل للتعاقد ما لم یقرر 93المادة   

 25المادة 94: الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم.

): تحجر المحكمة على السفیھ وذوي الغفلة.95المــادة (  

 
أنھ یمكن تجرید بعض األشخاص من حقوقھم   1959من قانون األحوال الشخصیة لعام   7تؤكد المادة 

حق [ألي شخص] ممارسة حقوقھ المدنیة إذا كان غیر قادر على  األساسیة، حیث نصت على أنھ "ال ی
 26التمییز بسبب صغر سنھ، والخرف أو الجنون".

 
یتعلق بالمشاركة السیاسیة على وجھ التحدید، یحمي الدستور العراقي حق الرجال والنساء   فیما 

ھا حق التصویت  العراقیین في "المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فی
واالنتخاب والترشیح"، وینص على أن جمیع العراقیین متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون  

) أن یكون الناخب "كامل  9/2020) من قانون االنتخابات (2(5لكن تتطلب المادة  27دون تمییز.
من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي في العراق   5تقیّد المادة 28 األھلیة".

) حقوق بعض العراقیین في التصویت في ھذه االنتخابات، حیث تضع متطلبات  36/2008(

 
 

 ا.عام 15و 7 ب�ن عمره ي��اوح بأنھ  ال�خص هذا  98و 97�� املادت�ن  املد�ي القانون  �عّرف 23
 . السا�عة سن دون ال�خص بأنھ  هذا  96�� املادة  املد�ي القانون  �عّرف 24
 . http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013721926، 1951 أيول /سبتم�� 18 ،العرا�� املد�ي القانون  25

   .http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=151220056661242 ،1959 لسنة  188 رقم العرا�� ال�خصية األحوال قانون من  7املادة  26

 . https://bit.ly/3tsu4aI ،2005من الدستور العرا�� لعام  20املادة  27
   .https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf، 2020لسنة  9قانون انتخابات مجلس النواب العرا�� رقم  28
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یحد القانون أیضا من قدرة بعض األشخاص  29 للتصویت، منھا أن یكون الناخب "كامل األھلیة".
األنشطة السیاسیة عبر إنشاء الجمعیات، حیث یتطلب قانون  ذوي اإلعاقة على االنخراط في  

 30) أن یكون العضو المؤسس لجمعیة "كامل األھلیة".12/2010المنظمات غیر الحكومیة ( 

 

أفضل  لیس ) 4/2009قانون انتخاب مجالس المحافظات والمقاطعات والمناطق في إقلیم كوردستان (
ل األھلیة"، وھو مصطلح لم یُعّرف في أي مكان  مخب "كا ) أن یكون النا2(3إذ تتطلب المادة  . حاال

 31 من القانون.
 

من وأیضا بحسب الغزي مراجعة ھیومن رایتس ووتش للتشریعات واالجتھاد القضائي، بحسب 
أو الكفاءة أو األھلیة   للقدرةجمعیة صوت المعّوق العراقي، ال یحدد القانون العراقي أي تعریف 

إنھ لم یر حاالت استخدمت فیھا السلطات ھذه األحكام لحرمان أي شخص  لغزي بینما یقول ا القانونیة.
یمكن نظریا فرض ھذه األحكام. وبالفعل، قال عمر أحمد   ،في سن االقتراع من حقھ في التصویت

محمد، نائب رئیس المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات، إنھ لیس لدى األشخاص ذوي اإلعاقة  
ن على رئیس مركز االقتراع رفض السماح لھم بالتصویت ألنھم  إالحق في التصویت، و الذھنیة

 32 "لیسوا كاملي األھلیة".
 

من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الحرمان التمییزي من األھلیة القانونیة،   12تحظر المادة  
السیاسي. ال یجب  المجال ك في  وتطالب الدول بدعم األفراد في ممارسة أھلیتھم القانونیة، بما في ذل

أن تكون إعاقة الشخص مبررا ألي استبعاد لحقوقھ السیاسیة، بما في ذلك الحق في التصویت أو 
من اتفاقیة حقوق   12الحق في الترشح لالنتخابات. وجدت اللجنة في تعلیقھا العام على تفسیر المادة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول  األشخاص ذوي اإلعاقة أن الدول ملزمة بحمایة وتعزیز حق 
على الدعم الذي یختارونھ في التصویت باالقتراع السري والمشاركة في جمیع االنتخابات  

 33 واالستفتاءات دون تمییز.
 

عند التصدیق على اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كتب العراق رسالة إلى اللجنة بخصوص  
 ، جاء فیھا: 12المادة 

 
 

 
 .https://bit.ly/3tqNsF7 2008 لسنة 36 رقم والنوا�� واألقضية ا�حافظات مجالس انتخاب  قانون  29
   . https://bit.ly/3zVBXbl 2010لسنة  12من قانون املنظمات غ�� ا�ح�ومية رقم  11املادة   30
 2009لسنة  4رقم  العراق –قانون انتخاب مجالس ا�حافظات واالقضية والنوا�� �� اقليم �وردستان  31

aliraq.net/iraqilaws/law/21257.html-http://wiki.dorar.   
 .2021 آب/أغسطس 25 ،�غداد لالنتخابات،  املستقلة العليا املفوضية  رئيس  نائب محمد، أحمد عمر مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 32
 السابق.  33
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 من االتفاقیة، المعنونة 12من المادة  2انونیة، المذكورة في الفقرة األھلیة الق 
"االعتراف المتساوي أمام القانون"، تعني أھلیة الحقوق ولیس أھلیة التصرف  

 34بحسب القوانین والتشریعات الوطنیة لھذه الدول.

 
إعالنا تفسیریا، بالتالي لیس لھا أي  وفقا لخبراء األمم المتحدة، ال تمثّل ھذه الرسالة تحفظا رسمیا وال 

 35.صلة قانونیة

  
 المواد االنتخابيةإمكانية االطالع على 

االطالع على   والحسیة، ذھنیةال یمكن لألشخاص ذوي إعاقات معینة، وخاصة اإلعاقات البصریة وال
البیانات   والذي یتضمن معلومات الناخبین، بما في ذلك تسجیلاإلنترنت، موقع المفوضیة على  

ال تُقدَّم المواد االنتخابیة  36 ومواقع مراكز االقتراع، ومعلومات عن األحزاب السیاسیة.البیومتریة، 
 الصیغ السھلة القراءة.  و ،ولغة اإلشارة ،وطریقة برایل   ، مثل الملفات الصوتیة ،في صیغ موائمة

شخاص ذوي اإلعاقة السمعیة  ال یمكن لأل غیر میسرة بشكل كامل مقاطع الفیدیو على موقع المفوضیة
 والبصریة. 

 
إمكانیة   حتى في مراكز االقتراع، یواجھ األشخاص الذین لدیھم إعاقات بصریة وسمعیة معینة

المعلومات. قال عمر أحمد محمد من المفوضیة إنھ ال یوجد بین موظفي  محدودة لالطالع على 
ي مراكز االقتراع. قال إن األمر متروك  إلشارة، بالتالي ال تواجد لھم فللغة ا  المفوضیة أي مترجم

بشكل عام، یعود األمر إلى العائلة لمساعدة   ،لمرافقتھ والترجمة لھ سمعیةألسرة شخص لدیھ إعاقة 
 37  األشخاص ذوي اإلعاقة في التصویت.

 
مدیر "جمیعة الغدیر الخیریة للصم والبكم" في النجف، إن  )، وھوعاما   53( قال جاسم علي ھادي

ترجمي اإلشارات لذوي اإلعاقات السمعیة أثناء الحمالت السیاسیة وفي مراكز االقتراع یقلل  م غیاب
قال إن منظمتھ استطلعت  38 ذوي اإلعاقة السمعیة في االنتخابات. األشخاص  بشكل كبیر من مشاركة

 
 

34 , “Letter dated 5 December 2006 from the Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to the Chairman,” Hamad Al Bayati
December 2006,  

https://uvallsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/A-AC_265-2006-5.pdf?null. 
  16مع خورخي أرایا، سكرتیر اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، جنیف،  مراسلة ھیومن رایتس ووتش اإللكترونیة 35

 .2021أغسطس/آب 
  العليا املفوضية  موقع وو�ش  رايتس هيومن راجعت كما. 2021 الثا�ي �انون /يناير  22 �غداد، ،تجمع املعّوق�ن �� العراق رئيس ا�خفا��، موفق مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 36

 ). 2021أغسطس/آب  12(تم االطالع ��  /https://ihec.iq .لالنتخابات املستقلة 
 .2021 آب/أغسطس 25 �غداد، لالنتخابات،  املستقلة العليا املفوضية  رئيس  نائب محمد، أحمد عمر مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 37
 .2021 أيار/ مايو  10 النجف، الغدير، جمعية مدير هادي، ع�� جاسم مع وو�ش  رايتس هيومن لـ   هاتفية مقابلة38
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ة  منھم في االنتخابات السابق 10أقل من ، وشارك بالغ من ذوي اإلعاقات السمعیة في مجتمعھ 300
ة لتسھیل التواصل بین موظفي المفوضیة واألشخاص ذوي اإلعاقة  مترجمي لغة اإلشار غیاب بسبب 

 السمعیة.   
 

 من النجف أیضا ولدیھا إعاقة سمعیة: )، وھيعاما 40( قالت أنغام عادل
 

االنتخابات البرلمانیة في  ھي  في انتخابات واحدة فقط في حیاتي كلھا   شاركتُ 
األحزاب أي معلومات بلغة اإلشارة، ولم یكن في مركز االقتراع  . ال تنشر 2018

ذھبت مع عائلتي وأعطوني ورقة  . إلشارة. ال أعرف حتى لمن صوتتلغة ا مترجم ل
تحتوي على القائمة ورقم المرشح وطلبوا مني التصویت لرقم معین. إذا بقي  

 39التصویت ھكذا، لن أصّوت في االنتخابات القادمة.

 
)،  عاما  52( ر كریمادكا یعاما)، و 44سھى أمین خلیل ( تاألمر باإلعاقات البصریة، قال فیما یتعلق  

، إن ثمة نقصا في مواد الحمالت المطبوعة بطریقة برایل وفي  "اتحاد مكفوفي كردستان"مدیر  وھو
 40 أجھزة قراءة الشاشة میسورة الكلفة، وعدم وجود بطاقات اقتراع بطریقة برایل.

 
  المتحدة األمم  بعثة ومسؤولي المفوضیة  مع ووتش رایتس  ھیومن عمل بعد جاءت   إیجابیة  خطوة  في

 9 صدر في تقریر ذكر آب،/ أغسطس منتصف بغداد في ودبلوماسیین) یونامي( العراق  لمساعدة
  اإلشارة  بلغة ترجمة  تقدیم في بدأت العلیا المفوضیة أن  نتخاباتاال بخصوص عن البعثة أیلول/سبتمبر

  آب /أغسطس نھایة  بحلول توعوي فیدیو  مقطع  20لـ  ترجمة  ذلك في  بما للعموم، الموجھة لمنشوراتھا 
  شجعوا  البعثة مسؤولي إن التقریر یقول. زیونوالتلف اإلنترنت  عبر  لنشرھا   تخطط  كانتوالتي 

  للغة مترجم تعیین  ودعموا  بھا  الخاصة الفیدیو لمواد اإلشارة لغة ترجمة اعتماد على المفوضیة
  اإلعاقات ذوي األشخاص مع  التوعیة نشاط  من فیدیو  مواد أیضا أعدت  المفوضیة  إنو اإلشارة،
 .بغداد في  والسمعیة البصریة

 

 
 

 .2021 أيار/ مايو 10 النجف، سمعية، إعاقة  لد��ا امرأة عادل، أ�غام مع وو�ش رايتس  هيومن لـ  هاتفية  مقابلة 39

  عن  وو�ش رايتس هيومن مقابلة ؛2021 الثا�ي �انون /يناير 10 �غداد، اإلعاقة، ذوي  لأل�خاص السابقة السف��ة خميس،  سبع ملياء   مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 40
 .2021 الثا�ي �انون /يناير 26 أر�يل، كردستان،مكفو��  اتحاد مدير كر�م،  ياد�ار مع �عد



 

 

٢٠٢١  أيلول /سبتمبر ووتش| رايتس هيومن    17 

 الوصول إلى مركز اقتراع
في أیام االنتخابات البرلمانیة والمحلیة بشكل عام حظر تجول على جمیع المركبات  تفرض السلطات 

الحوادث األمنیة مثل ھجمات السیارات   أخطار صباحا حتى منتصف اللیل لتقلیل   7من الساعة 
 41 المفخخة.

قد یحّسن بشكل ھو ما  تصویت متنقلة أو تصویت إلكتروني، وصنادیق ال یوجد حالیا لدى المفوضیة 
  ،كبیر من قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على التصویت. تعقد المفوضیة التصویت المبكر فقط للجیش

األخرى في مكان عملھا قبل یومین من االنتخابات  الحكومیة  من األ وبعض قوات ، والشرطة
سیعالج التصویت المبكر التحدیات التي یفرضھا حظر تجول المركبات في یوم  42 البرلمانیة.

 االنتخابات. 

 

  یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة تسجیل سیاراتھم لدى شرطة المرور على أنھا سیارة ،في بغداد
لكن ال یوجد نظام یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة من خاللھ طلب اإلذن بالقیادة 43 .دیھ إعاقة ل شخص

ت مقابلتھم من محمد من المفوضیة ومن تم عمر أحمد إلى مركز االقتراع في یوم االنتخابات، بحسب
 44ذوي اإلعاقة أثناء إعداد ھذا التقریر.

 

األشخاص ذوي اإلعاقة بوسائل النقل إلى مراكز االقتراع. قالت  أن تزود  زعمت الحكومة العراقیة
على لجنة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: "خالل فترة  2019في ردھا في مایو/أیار 

نقل حكومیة تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة ممن یحق لھم التصویت   االنتخابات، یتم تیسیر عربات
لكن لم یكن أي من األفراد الذین تمت مقابلتھم أثناء إعداد ھذا  45 على الوصول إلى مراكز االنتخاب".

  بأي نظامال علم لدیھ  التقریر على علم بأي خیارات نقل من ھذا القبیل، وقال محمد من المفوضیة إن
قال خمسة ممن قابلناھم من ذوي اإلعاقات الجسدیة إن حظر السیارات منعھم من 46 نقل.مماثل لل

 
 

 .2021أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد،  41
 .2021أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد،  42
 .2021مايو/أيار  19، مدير جمعية صوت املعّوق العرا��، �غداد، الغزي مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس وو�ش مع أحمد  43
 .2021أغسطس/آب  25أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد، مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر  44
 السابق.  45
 .2021أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد،  46
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الوصول  ال یمكنھم الكراسي المتحركة أو العكازات و ألنھم یستخدمون الوصول إلى مركز االقتراع 
 47إلى مركز االقتراع بدون سیارة.

 

من محافظة األنبار، ولدیھا إعاقة جسدیة وتستخدم   وھي امرأة ،)عاما   44أمین خلیل (قالت سھى  
الطریق الترابي بین وخطورة وعورة بسبب  كرسیا متحركا، إنھا لم تصوت أبدا في أي انتخابات

 منزلھا ومركز االقتراع. أضافت: 

 

ن میقع مركز االقتراع عادة في مدرسة ثانویة في منطقتنا على قرابة كیلومتر 
لذا، حتى لو دفع أحدھم الكرسي المتحرك، سیكون من ، غیر معبدةمنزلي والطریق 

یوم   المستحیل الوصول ھناك، وال یمكننا استخدام سیارة بسبب حظر التجول
  عالقةیذھب الجمیع للتصویت بینما أنا الیوم األكثر كآبة بالنسبة لي.  ھو ات نتخاب اال

خر، وأختار من في المنزل في انتظار انتھاء الیوم. أرید أن أصّوت مثل أي شخص آ 
  48یمكنھم تمثیلنا ألنھم یعرفون معاناتنا .

 

من البصرة، إعاقة بصریة. قال إن مركز االقتراع یقع على   )عاما  44( لدى خلف أحمد حسون
من منزلھ، لكن یصعب علیھ الوصول إلیھ بأمان بسبب الُحفر   تقریبا ثالثة كیلومترات  مسافة 

یُسمح لألشخاص الذین یعملون لحساب األحزاب السیاسیة بقیادة  قال إنھ 49 واألرصفة المتكسرة.
السیارات أثناء حظر التجول في یوم االنتخابات. أضاف: "عرض علّي عضو حزب مرتین على  

 50األقل توصیلي إلى مركز االقتراع، لكنھ جعلني أقسم إنني سأصوت لحزبھ عند فعل ذلك".

 

 
 

 ذات امرأة لياس،إ  خضر  �غم مع وو�ش  رايتس هيومن مقابلة  ؛2021  الثا�ي �انون /يناير  22 األنبار، جسدية، إعاقة امرأة ذات ،أم�ن خليل س�ى مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 47
  هيومن مقابلة ؛2021 شباط/ ف��اير 24 البصرة، بصر�ة، إعاقة ذو رجل ،حسون  أحمد خلف مع وو�ش  رايتس هيومن مقابلة  ؛2021 الثا�ي  �انون /يناير 11 �غداد، جسدية، إعاقة

  1 �غداد، جسدية، إعاقةرجل ذو  ستار، حيدر  مع وو�ش ؛ مقابلة هيومن رايتس 2021ف��اير/شباط  7رايتس وو�ش مع عبد الرحمن عز�ز، رجل ذو إعاقة جسدية، دهوك، 
 .2021 آب/أغسطس

 .2021  الثا�ي �انون /يناير  22 األنبار، جسدية، إعاقة ذاتامرأة  ،أم�ن خليل س�ى مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 48

 .2021 شباط/ ف��اير 24 البصرة، بصر�ة، إعاقة ذو رجل حسون، أحمد خلف مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 49

 السابق.  50
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إن موظفي الجمعیة اتصلوا بالشرطة في حیھم ببغداد   صوت المعّوق العراقي مؤسسةمن  الغزيقال  
، وسألوا عما إذا كان یمكن رفع حظر التجوال عن الحافلة التي ستستأجرھا  2018قبل انتخابات  

 . أضاف: عودةالجمعیة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مركز االقتراع ذھابا و

 

إلى الحصول على إذن خّطي  قدمنا لھم معلومات الحافلة لكنھم أخبرونا أننا سنحتاج 
لھذا االقتراح من المفوضیة. ذھبنا إلى مكتب المفوضیة، لكن أخبرنا الموظفون  

وأن علینا الذھاب إلى وزارة الداخلیة. في النھایة، اختصاصھم ھناك أن ھذا لیس من 
 51استسلمنا.

 

 مواءمة مراكز االقتراع 
لقائمة القضایا الصادرة عن لجنة   2019 أیار/مایوذكرت الحكومة العراقیة في تقریرھا الصادر في 

األمم المتحدة، أن المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات وضعت "رؤیة خاصة لمشاركة األشخاص  
ذوي اإلعاقة في العملیة االنتخابیة، وتأمین دخولھم إلى المراكز االنتخابیة وتصویتھم بسھولة  

  ،  المفوضین مجلس  رئیس نائب  أحمد عمر القاضي مكتب مدیرة ،طالب  ثائر ھاجر   تقال 52 ویسر".
تواصل بشكل استباقي مع المواطنین عبر الرسائل النصیة والرادیو ا تلـ ھیومن رایتس ووتش إنھ

  ا أن لدى المفوضیة فرق  تأضاف 53 .البیومتریةوالتلفزیون لضمان تسجیلھم للتصویت ببطاقة الھویة 
في المنزل لتسجیلھ في  لدیھ إعاقة   أن لدیھا شخصا  تفید متنقلة تذھب إلى منازل العائالت التي 

االنتخابات المقبلة. قال عزیز، الرجل الذي یعیش في مخیم للنازحین، إن فریقا من المفوضیة حضر  
 . ھویتھ البیومتریةإلى خیمتھ بناء على طلب عائلتھ لتحدیث بطاقة 

 

،  سؤال من یقوم بتسجیلھ  مد من المفوضیة، على الشخص الذي یقوم بالتسجیلوفقا لعمر أحمد مح
جل.   عما إذا كانت لدیھ إعاقة، وإدراج ذلك في  أثناء العملیة، لكن قال األشخاص ذوو اإلعاقة  الّسِ

سجلوا في االنتخابات إنھم لم یُسألوا قط عما إذا كانت تالذین تمت مقابلتھم من أجل التقریر والذین 

 
 

 .2021مايو/أيار  19مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس وو�ش مع أحمد محسن، مدير جمعية صوت املعّوق العرا��، �غداد،  51
، 2019يونيو/حز�ران  6النظر �� التقار�ر املقدمة من الدول األطراف، ردود العراق ع�� قائمة املسائل،  اإلعاقة، ذوي  األ�خاص حقوق املعنية ب �جنةال 52

https://bit.ly/3nfukZV.    

 .2021 شباط/ف��اير 7 الدين، صالح ،لالنتخابات املستقلة العليا املفوضية مفو��ي  مجلس رئيس نائب مكتب مديرة ،هاجر ثائر طالب مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 53
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  ذوي إعاقات ا ذلك في معلومات التسجیل الخاصة بھم. شمل ذلك أشخاص یكتب  م إعاقة، ولملدیھ
 54 ظاھرة.

 

طالب إنھ لیس لدى المفوضیة القدرة على إرسال موظفین یحملون آالت اقتراع إلى منازل    تقال 
أضاف أن المفوضیة ال توفر لموظفي  55 الناس لمساعدتھم على التصویت في یوم االنتخابات.

نھم إاالقتراع أي تدریب محدد حول كیفیة مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على وجھ التحدید، و
مراكز االقتراع لمساعدة أصحاب العكازات والكراسي   أمامالشرطة المتمركزة یعتمدون على 

 المتحركة على دخول المبنى. 

 

قال محمد من المفوضیة  56 تأوي المدارس عادةً مراكز االقتراع أثناء االنتخابات المحلیة واالتحادیة.
یة تنظر في مجموعة  أن المفوضموائمة. أضاف  المدارس   جعل إن وزارة التربیة ھي المسؤولة عن 

مدرسة، ولكن لیس مدى ضمان أمن ال   معاییر عند اختیارھا مواقع االقتراع، مثل القدرة على
ھي إقلیم كردستان،  یشملالمدارس في العراق، بما 57 األشخاص ذوي اإلعاقة.الحتیاجات  مواءمتھا 

  ،دیھم إعاقات ذھنیة موائمة لألطفال ذوي اإلعاقة، حیث یوضع األطفال الذین لإلى حد كبیر غیر 
 58 وسمعیة معینة في برامج منفصلة. ،وبصریة ، اجتماعیة-ونفسیة

 
فعل  المفوضیة: "عادة ما نستخدم المدارس كمراكز اقتراع، لكن ال یمكننا ، المسؤولة في طالب  تقال 

لألشخاص  عدم مواءمة المدرسة 59 إذا لم تحِو المدرسة ممرات منحدرة للكراسي المتحركة.أي شيء  
نستخدم المدرسة لیوم واحد  ، نحن ذوي اإلعاقة مشكلة للمدرسة نفسھا حیث ھذه مشكلة لوزارة التربیة

 60فقط".

 
 

 
 .2021أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد،  54
 .السابق 55
 .2021أغسطس/آب  25املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد، مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس  56
 السابق.  57
  وثيقة  تطلق ال��بية[وزارة]   ؛http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=261020117245139&BookID=29368 2011لسنة  22قانون وزارة ال��بية رقم   58

 ). 2021أغسطس/آب  20(تم االطالع ��   https://bit.ly/391UMxC، 2018د�سم��/�انون األول  21، النور نيوز، دولية �شراكة والدامج املساوي  التعليم تطو�ر سياسة طارإ 

 . 2021 شباط/ف��اير 7 الدين، صالح لالنتخابات املستقلة العليا املفوضية مفو��ي  مجلس رئيس نائب بمكتمديرة  طالب، ثائر هاجر مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 59

 .2021أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس وو�ش مع عمر أحمد محمد، نائب رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، �غداد،  60
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 ،في المناطق المتضررة من القتال بین داعش والقوات العراقیة وقوات التحالف، دُمرت مباٍن عدیدة
القوات  ذلك أحیانا   دفع 61.وتدریبھمبما فیھا المدارس التي استخدمھا داعش أحیانا إلیواء مقاتلیھ 

المناطق التي لم یُعد بناء المدارس    فين 62تستھدف ھذه المدارس. إلى استھداف المناھضة لداعش
نوع آخر من    في  المفوضیة مراكز اقتراع في المدارس القریبة أو وضعتالمتضررة فیھا بعد، 

 63المباني في حاالت أخرى.
 

تمت مقابلتھم إنھم تمكنوا في االنتخابات السابقة من  الذین  قال سبعة من األشخاص ذوي اإلعاقة
لعدم  المحدد الوصول إلى مراكز االقتراع، لكنھم عانوا أو لم یتمكنوا بعد ذلك من دخول المبنى

  64قتراع كانت في الطابق الثاني وال یوجد مصعد.أو ألن صنادیق اال ،مواءمتھ للكراسي المتحركة 
قالت لمیاء سبع خمیس، الحاصلة على اللقب الفخري لسفیرة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع 

كتل إسمنتیة،  كانت تحیط بمدخلھ  2018، إن مركز االقتراع الذي صوتت فیھ في 2019المدني عام 
إمكان األشخاص الذین یستخدمون الكراسي المتحركة المرور ب وھو ما أبقى على ممر ضیق لم یكن 

 65عبره.
 

إلى المشي لمسافة   2018من جمعیة صوت المعّوق العراقي إنھ اضطر في انتخابات  الغزيقال  
متر   20كیلومترین للوصول إلى مدخل المدرسة المستخدمة كمركز اقتراع، رغم أنھ یعیش على بعد 

ة. كان علیھ  والكتل الخرسانیة التي أنشأتھا قوات األمن ألغراض أمنی السیاجاتفقط، بسبب كل منھا 
بمجرد وصولھ إلى المدخل االنتظار في طابور طویل والخضوع لفحص أمني ال یعطي أولویة  

 66الدخول لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 

منظمة بلد لذوي " من صالح الدین، ذات إعاقة جسدیة، ورئیسة  )عاما  55( قالت ماجدة بكر حسن
الحظت أن المدرسة التي صوتت  ، 2018ة لعام خالل االنتخابات البرلمانی   ا اإلعاقة" إنھا تتذكر أنھ

فیھا ال تحتوي على ممرات للكراسي المتحركة أو الفتات. قالت إنھ بالنظر إلى ھذه العوائق، "كان 
قال حیدر ستار  67أشخاص من ذوي اإلعاقة في مركز االقتراع حیث قمت بالتصویت". ةفقط بضع 

متحرك، "یعاملوننا في مراكز الكرسي ویستخدم ال ، وھو رجل من بغداد لدیھ إعاقة جسدیة )عاما  42(

 
 

61  cnnphotos-schools-https://edition.cnn.com/interactive/2017/07/world/iraqKyle Almond, “How ISIS Changed Iraqi Schools,” CNN, July 2017,    تم االطالع)
 ) 2021مايو/أيار  25�� 
62 Iraq,” May 11, 2018, –Global Coalition to Protect Education from Attack, “Education Under Attack 2018   
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یجعلوننا ننتظر في نفس  الذین لیس لدیھم إعاقة،   االقتراع بنفس الطریقة التي یعاملون بھا األشخاص
 68".الدخول  دون أولویة الطوابیر 

 
 دخول أنھا ال تمنع ضمان  ینبغي للمفوضیة خالل وضع الكتل األمنیة التي تحمي مراكز االقتراع 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة إلى المبنى. ا
 

لكل شخص ذي إعاقة   مزعجةإن التجربة یمكن أن تكون  ،من اتحاد مكفوفي كردستان ،قال كریم 
قال لي موظفو المفوضیة    ،أكثر من مناسبة  فيتمّكن من الوصول إلى مراكز االقتراع. أضاف: " ی

 69‘".ئا ’لماذا أتیت، لن یغیر تصویتك شی ،ذھبت للتصویت عندما ھناك 
 

إلیاس من بغداد إن التفسیر الوحید لتقاعس المفوضیة في تیسیر الوصول ھو "عدم  ت نغم خضرقال 
 70رغبة الحكومة في اتخاذ تدابیر تضمن قدرتنا على التصویت وتعیین األشخاص المناسبین لتمثیلنا".

لتیسیر حملة   2018إن موظفي الجمعیة أطلقوا عام من جمعیة صوت المعّوق العراقي  الغزي قال  
 أربع مدارس في االنتخابات المقبلة كمراكز اقتراع في بغداد:استخدام 

 

لجعل مراكز التصویت أكثر  حاولنا الحصول على إذن من قیادة عملیات بغداد 
ركة ، لكنھم لم یوافقوا، بالتالي، ذھبنا بمفردنا وبنینا منحدرات للكراسي المتحمواءمة

ووضعنا الملصقات التي صنعناھا إلرشاد الصم، ولكن جاءت قوات األمن ودمرت  
لوضع كتل خرسانیة ومزقت ملصقاتنا. أشعرني رؤیة    قبل االنتخاالت المنحدرات

ذلك أنھم یتعمدون إھمالنا. لم یرغبوا في أن نكون جزءا من المجتمع. عندما أزالوا  
رسالة منھم مفادھا أن علینا البقاء   الملصقات ودمروا المنحدرات، شعرت أنھا 

 71بعیدین.

 

التصويت الس�ي    القدرة على   

معظم األفراد ذوي اإلعاقة قادرون على التصویت باستقاللیة، لكن قد یحتاج بعضھم إلى المساعدة 
في جزء من العملیة أو كلھا. وصف األشخاص ذوو اإلعاقة الذین احتاجوا إلى المساعدة للوصول  

مراكز االقتراع شعورھم بالضغط والترھیب للتصویت لمرشح أو حزب معین على ید من قدّم إلى 
 لھم المساعدة. 
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لدى المفوضیة مجموعة من اإلجراءات المعمول بھا الناظمة إلجراءات التصویت لالنتخابات  
، كما ھو وتم تحدیثھا منذ ذلك الحین 2021، والتي أُقّرت في یونیو/حزیران 2021البرلمانیة لعام 

 تذكر في القسم الخاص بـ "المساعدة في التصویت" ما یلي:  72الحال في االنتخابات السابقة.
 

، سواء أكان  من مدیر المحطة أن یساعدهیحتاج إلى مساعدة  أن یطلب منیمكن 
ألي سبب من   التأشیر استخدام قلم ال یستطیع، أو بصیرا مقطوع الیدین أمیا، أو

قارب الناخبین من الدرجة الرابعة (الذي یختاره الناخب)  األسباب. یجوز ألحد أ 
مساعدتھ في التصویت، ولكن ال یجوز لذلك الشخص تقدیم المساعدة ألكثر من 

أن یشرح للقریب ضرورة احترام اختیار الناخب وسریة  مدیر المحطة  ین. على  ناخبَ 
 ذلك االختیار. 

  
فراد والمراقبین المعتمدین من ال یُسمح لمراقبي األحزاب السیاسیة والمرشحین األ

] المدعوم التصویتالمساعدة في  قبل المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات تقدیم [
القیام بھذه المھمة،  یُمكن لمدیر المحطة   ألقاربھم، مھما كانت درجة القرابة، ولكن

 وال یُسمح لھم بمتابعة عملیة المساعدة في التصویت". 
 

قة الذین تمت مقابلتھم أثناء إعداد ھذا التقریر إن المفوضیة لم تقدم في  قال األشخاص ذوو اإلعا
فرصا  خلق إلى تلقي المساعدة من اآلخرین، وھو ما  ، ما أحاجھم الماضي أي مساعدة في التصویت

یعیش في مخیم للنازحین في   )عاما  31( للضغط علیھم للتصویت بطریقة معینة. عبد الرحمن عزیز
وھو في   2007وفقد ساقھ في انفجار لغم أرضي في سنجار عام  ، دھوك في إقلیم كردستان العراق 

 قال:  عاما. 18عمر 
 

تُ  لم أرغب في  ئذ ، ومنذ2010مرة فقط في حیاتي في انتخابات البرلمان لعام  صوَّ
التالي أوصلني ضابط  حظر تجول، ب  ھناكالتصویت ثانیةً بسبب تلك التجربة. كان 

اقبي في الجیش إلى مركز االقتراع بسیارة عسكریة. في المركز، ساعدني أحد مر
األحزاب السیاسیة في مركز االقتراع في الصعود إلى الطابق الثاني حیث كانت  

 73صنادیق االقتراع، ثم طلب مني التصویت لحزبھ.

 
 

متوفر ع��:  .2021النتخابات مجلس النواب العرا�� إجراءات االق��اع والفرز لالق��اع العام والتقدم   72
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/09/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%AC%D8

%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%20%D9%86%D
9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20-compressed_v2.pdf 
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نھ حصل في مناسبتین على األقل على  لدیھ إعاقة بصریة، إالذي   من البصرةالرجل  قال حسون،
مساعدة مراقب حزبي في مركز االقتراع للوصول إلى صندوق االقتراع والذي طلب منھ الحقا  

 74التصویت لحزبھ.
 

أثار أولئك الذین تمت مقابلتھم والذین ال یستطیعون الوصول إلى صندوق االقتراع أو ال یستطیعون 
قالت أزھار   على سبیل المثال، خصوصیة تصویتھم.بشأن لقا ملء بطاقة االقتراع من دون مساعدة ق

ذوي اإلعاقة،   األشخاص ، وھي امرأة قصیرة القامة تعمل ناشطة في حقوق)عاما  43(  دغیش علوان
قالت: "ال أرید أن یرى أي شخص،  ألنھا مرتفعة جدا.   إنھا تعاني في الوصول إلى صنادیق االقتراع

سأصّوت لھ، لكن علّي الطلب من أختي أو أخي وضع صوتي في الصندوق  بما في ذلك عائلتي، لمن 
 76یستخدمون الكراسي المتحركة عن قلق مشابھ. أشخاصعبّر  75وخسارة خصوصیتي".

 
"یمارس كل ناخب حقھ في التصویت  على أنھ ) من قانون االنتخابات العراقي 2(4المادة نص ت

وفردیة وال یجوز التصویت باإلنابة". لكن قال كریم، مدیر وسریة  لالنتخابات بصورة حرة ومباشرة
اتحاد مكفوفي كردستان، إن األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون إلى المساعدة أو الدعم للوصول  

مراكز االقتراع وصنادیق االقتراع "ال یمكنھم أبدا التصویت بحریة  استخدام  إلى المعلومات و
 77واستقاللیة".

 
الذي یراقب التمثیل السیاسي لألشخاص  و، " تجمع المعّوقین في العراق " اجي، رئیس قال موفق الخف 

ذوي اإلعاقة منذ سنوات، إن موظفي المفوضیة في مركز االقتراع یعرضون أحیانا مساعدة شخص  
حق الشخص في التصویت عن طریق   فيمن ذوي اإلعاقة على التصویت، لكنھم یتدخلون أیضا  

ب أن یصوت لھ. كرر حسوان المخاوف نفسھا قائال: "ال أستطیع القراءة، لذا  اختیار المرشح الذي یج 
یجب أن أسأل أحد موظفي المفوضیة، الذي لیس لدي سبب للثقة بھ، أو شخص من عائلتي،  

 78لمساعدتي في التصویت".
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 الحرمان من حق الترشح لالنتخابات
 

حول امتثال العراق التفاقیة   2018إلى لجنة األمم المتحدة في ینایر/كانون الثاني الظل في تقریر 
تجمع المعّوقین في العراق أن خمسة أشخاص فقط من ذوي  صّرححقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  

اإلعاقة ترشحوا لالنتخابات البرلمانیة االتحادیة على حد علمھم، ولم یُنتخب أي منھم، وانتُخب  
فقط من ذوي اإلعاقة لعضویة برلمان كردستان. ال توجد معلومات رسمیة حول عدد شخص واحد  

لم تتمكن ھیومن رایتس  ضني،  المسؤولین المنتخبین الذین یُعتبرون من ذوي اإلعاقة. رغم البحث الم
ترشحوا   كانوا قد إعاقات جسدیة رجال لدیھم   إال من التعرف على ثمانیة أشخاص، جمیعھم ووتش

  بینھم ستة خاضوا االنتخابات البرلمانیة واثنان ترشحا في انتخابات مجالس المحافظات  لمنصب عام،
. تشیر ندرة ترشح األشخاص ذوي اإلعاقة لمناصب منتخبة إلى الماضیة 15خالل السنوات الـ 

مواجھتھم عقبات كبیرة تحول دون قیامھم بذلك. تنبع ھذه العقبات جزئیا من التشریعات التمییزیة، 
واإلدماج ودعم المواءمة    وأیضا عدم رغبة األحزاب السیاسیة في تبني إمكانیة، رأس المال ونقص
 .  األشخاص ذوي اإلعاقة ترشیح 

 
 العوائق التش�يعية 

من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول  12تدعو اللجنة في تعلیقھا العام حول تفسیر المادة 
اإلعاقة في الترشح لالنتخابات، وشغل المناصب بكفاءة، وأداء جمیع  إلى ضمان حق األشخاص ذوي 

 79الوظائف العامة على جمیع مستویات الحكومة، مع تیسیر ودعم معقولین، عند الرغبة.

 

یحمي الدستور العراقي حق الرجال والنساء العراقیین في "المشاركة في الشؤون العامة والتمتع 
ق التصویت واالنتخاب والترشح" ولكنھ ینص أیضا على أن یكون ھا حبالحقوق السیاسیة بما فی

ي مرشح الشروط أل  یضیف قانون االنتخابات أن 80المرشح للبرلمان "عراقیا كامل األھلیة".
أن یكون ھذا الشخص "كامل    يوھالشروط المفروضة على الناخب،   لمنصب سیاسي تتطابق مع
 81األھلیة"، كما نوقش أعاله.

 

 
 

باأل�خاص ذوي اإلعاقة ع�� قدم املساواة مع اآلخر�ن أمام القانون  االع��اف: 12 مادة)، 2014( 1 رقم العام التعليق  اإلعاقة، ذوي  األ�خاصاملعنية بحقوق  �جنةال 79
CRPD/C/GC /1، https://undocs.org/ar/CRPD/C/GC/1  . 

 . 2005لعام  العراقمن دستور  49و 20املادتان  80
 .2020 لسنة  9 رقم العرا�� النواب مجلس  انتخابات من قانون  8و 5املادتان  81
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) وقانون حقوق  38/2013رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتیاجات الخاصة (یھدف قانون  
وامتیازات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتیاجات الخاصة في إقلیم كردستان العراق  

) إلى توفیر الرعایة لألشخاص ذوي اإلعاقة، والقضاء على التمییز، وضمان الوظائف 22/2011(
 لكن ال تذكر تلك القوانین الحقوق السیاسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  82.في الحكومة والقطاع الخاص

 

الذي ینص على وجوب تمتع أي   ،)36/2015تأتي قیود إضافیة من قانون األحزاب السیاسیة (
في أكتوبر/تشرین  83شخص یحاول تأسیس حزب سیاسي أو أن یكون عضوا فیھ "باألھلیة القانونیة".

، بما في  المسائل"  قائمة"أرسلت اللجنة إلى الحكومة الخاصة بالعراق، ا ، قبل مراجعتھ 2018األول 
ذلك سؤاال عن الجھود المبذولة إللغاء األحكام التي تمیز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في المجال  

مدعیةً أن القانون ال یمیز ضد األشخاص ذوي ، 2019ردت الحكومة في مایو/أیار  84السیاسي.
. كما دافعت الحكومة عن قانون األحزاب  ینعراقیبقیة الاإلعاقة، الذین یمكن ترشیحھم وانتخابھم مثل 

 السیاسیة: 

  

قانون األحزاب السیاسیة وجاء في األسباب    2015) لسنـة 36صـدر القانون رقم (
لبات الحیاة السیاسیة الجدیدة والتحول  الموجبة لھذا القانون: "انسجاماً مع متط

الدیمقراطي ولغرض تنظیم اإلطار القانوني لعمل األحزاب أو تنظیمات سیاسیة على  
أسس وطنیة دیمقراطیة تضمن التعددیة السیاسیة وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون 

 85العامة، شرع ھذا القانون".
 

یضا أن یكون العضو المؤسس لمنظمة "كامل  ) أ12/2010یتطلب قانون المنظمات غیر الحكومیة ( 
 86األھلیة".

 
المتطلبات التعلیمیة ھي طریقة أخرى یحول فیھا القانون العراقي دون ترشح األشخاص ذوي اإلعاقة  

أو   على األقل حاصال على شھادة اإلعدادیة"أن یكون المرشح  للمناصب، إذ یشترط قانون االنتخابات 

 
 

and-act-disability-with-people-for-https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/08/27/care- 2013  لسنة 3 رقم ا�خاصة االحتياجاتو  االعاقة ذوي  رعاية قانون  82
the-special-needs-of-no-38-for-the-year-2013/   2011لسنة   22العراق رقم   –�� إقليم �وردستان  وذوي االحتياجات ا�خاصةحقوق وامتيازات املعاق�ن  قانون ؛  

https://bit.ly/3tBobs2. 
   .http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=301220157147752 ،2010 لسنة 36 رقم العرا�� السياسية األحزاب قانون من  10و 9املادتان  83
   . https://bit.ly/3DVMTs1 ،33 الفقرة ،2018 األول  �شر�ن/أكتو�ر 17 للعراق، األو�� بالتقر�راملسائل املتصلة   قائمة اإلعاقة، ذوي املعنية بحقوق األ�خاص  �جنةال 84
،  2019يونيو/حز�ران  6النظر �� التقار�ر املقدمة من األطراف، ردود العراق ع�� قائمة املسائل، إضافة،  اإلعاقة، ذوي  األ�خاص حقوق املعنية ب �جنةال 85

https://bit.ly/3nfukZV  . 
 . https://bit.ly/3zVBXbl 2010لسنة  12من قانون املنظمات غ�� ا�ح�ومية رقم   11املادة  86
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متساویة في الحصول  اال یوفر نظام التعلیم في العراق لألشخاص ذوي اإلعاقة فرص 87ما یعادلھا".
الدراسة في المرحلة   على التعلیم، ما یترك األشخاص ذوي اإلعاقة دون فرصة متساویة إلكمال

شخصا من ذوي اإلعاقة قابلتھم ھیومن رایتس ووتش أثناء    19أشخاص فقط، بین  10أكمل الثانویة. 
 88جمیعھم رجال.و ، المرحلة الثانویة، التقریر إعداد ھذا

 
األممیة المعنیة بحقوق   ، سلطت اللجنة 2019في مالحظاتھا الختامیة في أكتوبر/تشرین األول 

الضوء على مخاوفھا بشأن التشریعات العراقیة، بما في ذلك قانون التعلیم  األشخاص ذوي اإلعاقة
)، الذي یعزل األطفال ذوي اإلعاقة في فصول منفصلة ویترك األطفال ذوي 118/1976اإللزامي (

أثارت اللجنة أیضا   89اإلعاقات البصریة والسمعیة غیر قادرین على الدراسة بعد المرحلة االبتدائیة.
"العقبات التي تعترض الطالب ذوي اإلعاقة في الحصول على التعلیم، بما في ذلك   مخاوف بشأن

الحاجة إلى قطع مسافات طویلة، ورداءة وسائل النقل، واالفتقار إلى المعلمین المدربین على توفیر  
التعلیم الجامع واستخدام لغة اإلشارة وطریقة برایل ونظام القراءة المیَسرة، وعدم وجود مناھج  

 اسیة ُمیسرة". قالت علوان، الناشطة في مجال حقوق ذوي اإلعاقة:در
 

كانت مدرستي بعیدة عن منزلي ولم تدعمني أسرتي،  -لم أتمكن من إنھاء دراستي  
ت إعاقة في الحصول على التعلیم. لو كان  التي تعیش في مجتمع محافظ، كفتاة ذا 

تمثیل األشخاص ذوي للبرلمان لترشحت   بكالوریوس أو دبلوم، لكنت شھادة  لدي
 90اإلعاقة وجمیع العراقیین.

 

قال جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة الذین تمت مقابلتھم إنھم شعروا أنھ ینبغي للسلطات سن تشریعات  
ذوي اإلعاقة في البرلمان والھیئات المنتخبة األخرى لزیادة لحصة دنیا  "كوتا" أو  تفرض تخصیص

، كرسیا )عاما   47( السیاسة. تستخدم ھاجر إسماعیل ویسمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في  
وأستاذة في جامعة السلیمانیة. قالت:   "منظمة روژ لألشخاص ذوي اإلعاقة "متحركا وھي عضو في  
لفترة كافیة إلقناع الناس بالثقة في قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة  كوتا "نحتاج إلى تطبیق نظام 

ال توجد حالیا حصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أي ھیئة   91".حالیا   إلیھ لتمثیلھم، وھو ما نفتقر
كما یتطلب   92% من المقاعد.25منتخبة في العراق، لكن ثمة حصة للنساء في البرلمان مقدارھا 

 
 

 . https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf  ،2020 لسنة  9 رقم العرا�� النواب مجلس انتخابات قانون من  8املادة  87
 . 2021 الثا�ي �انون /يناير 10 �غداد، اإلعاقة، ذوي  لأل�خاص السابقة السف��ة خميس،  سبع ملياء   مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 88
  ذوي  األ�خاص حقوق املعنية ب �جنة ال ؛ http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=180120068844610l   1979لسنة  118قانون إلزامية التعليم رقم 89

 .  https://bit.ly/3DVNp9r ،2019 األول  �شر�نأكتو�ر/  23 للعراق،  األو�� التقر�ر�شأن  ختاميةا� الحظاتامل اإلعاقة،
  . 2021 شباط/ ف��اير 24 ديا��، القامة، قص��ةامرأة  ،دغيش علوان أزهار مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 90
  .2021 آذار/مارس  2 السليمانية، جسدية، إعاقة  لد��ا امرأة ويس، إسماعيل هاجر مع �عد عن وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 91
    .https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf   2020لسنة   9؛ قانون انتخابات مجلس النواب العرا�� رقم   https://bit.ly/3tsu4aI،2005 لعام العرا�� الدستور   92
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القانون تخصیص تسعة مقاعد برلمانیة لألقلیات العرقیة والدینیة: خمسة للمسیحیین، ومقعد لكل من 
 93والصابئة المندائیین. ،والشبك  ،نوالیزیدیی ،األكراد الفیلیین

 

 الحواجز السياسية 
قال موفق الخفاجي، رئیس تجمع المعّوقین في العراق، إن السبب الرئیسي لعدم انتخاب أي شخص 

من ذوي اإلعاقة للبرلمان عدم بحث األحزاب السیاسیة عن مرشحین ذوي إعاقة أو إدراجھم أو  
 94دعمھم. 

ات العامة في "جین"، وھي منظمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  عبّر دلیر كوي، مسؤول العالق
حزبي للمرشحین الدعم غیاب التعمل على التمثیل السیاسي، عن مخاوف بشأن  العراق  كردستان

ذوي اإلعاقة. قال: "األحزاب السیاسیة ال تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في الترشح لالنتخابات، ولن 
الفوز من دون دعم مالي من حزب سیاسي. یبدو لي كما لو أن  تكون فرصة ألي شخص ما في 

 95األحزاب السیاسیة ال ترید االستثمار فیھم".

 

تفكر في الترشح لالنتخابات البرلمانیة   كانت  قالت ویس من منظمة روژ لألشخاص ذوي اإلعاقة إنھا
 لكنھا واجھت العدید من التحدیات:  2021لعام 

 

یُنتخب لعضویة البرلمان االتحادي، لذلك أنا مترددة  قط أي شخص ذي إعاقة   لم أرَ 
مالیین دینار عراقي   5مرشحة، علّي دفع ك في الترشح ألنني سأفشل على األرجح. 

دوالر أمریكي) إلى المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات باإلضافة إلى   3,400(
حاجة إلى دعم نفقات الحملة، لذلك أحتاج إلى دعم مالي للعمل. ھذا یعني أنني ب 

حزب سیاسي، وأعرف من خبرتي أن األحزاب السیاسیة ال تستثمر مواردھا في  
إعاقة.  لدیھمرشح   

 

 مجالس  النتخابات 2013الذي لدیھ إعاقة جسدیة، في عام  )،عاما  55(  ترشح أمجد یوسف أحمد
المحافظات على قائمة الحزب المعروف خالل تلك االنتخابات باسم "كتلة اإلنصاف". قال إن أصعب  

جزء في الحملة االنتخابیة كان تلقي استثمارات من النخب السیاسیة. أضاف أنھ استطاع الحصول 
 

 
 السابق.   93
  . 2021 الثا�ي �انون /يناير  22 �غداد، ،تجمع املعّوق�ن �� العراق رئيس ا�خفا��، موفق مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 94
 . 2021 الثا�ي �انون /يناير 24 أر�يل، ج�ن، منظمة �� العامة العالقات مسؤول �وي، �ل� د مع �عد  عن وو�ش رايتس  هيومن مقابلة  95
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قاعدة   على دعم الحزب للترشح فقط ألنھ كان من عائلة ثریة ومؤثرة في محافظة صالح الدین ولدیھا 
دعم قویة، لكنھ قال: "وحتى وقتھا، حصلت من الحزب على دعم مالي أقل من المرشحین اآلخرین، 

لم یفز أحمد  96حتى أنني اضطررت إلى بیع سیارتي للحصول على ما یكفي من المال للقیام بحملة".
عھ دعموه في نھایة المطاف في االنتخابات، وقال إن العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتم

 أثناء االنتخابات وكانوا سعداء بوجود مرشح یمثلھم أخیرا. 
 

األحزاب  في  أشخاص ذوي إعاقةوجود  قد یكون التحیز والصور النمطیة السلبیة أحد أسباب عدم
السیاسیة. قال حسین عرب، نائب رئیس لجنة العمل البرلمانیة، "األحزاب السیاسیة لیست منظمات  

ولیسوا  لعمل الخیريلة نظر سائدة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ھم أھداف خیریة"، معبرا عن وجھ
"إنھم یستثمرون ویدعمون فقط المرشحین الذین یتمتعون   :حقوق متأصلة. قاللدیھم  أشخاصا

ذوي إعاقة ما لم تكن ھناك حصة  ا بالسلطة والثروة ویأتون بقاعدة جماھیریة. لن یدعموا أشخاص 
 97تتطلب منھم ذلك".

 
وإدراج أصوات  المواءمة الحتیاجات األشخاص ذوي اإلعاقة  أن تتبنى األحزاب السیاسیة  یجب

اإلعاقة في   األشخاص ذوي  اإلعاقة المتنوعة عند وضع برامجھا ودعم الترشیحات. إن مجتمع
أن العراق نشط، ویتجلى ذلك من خالل جھود المنظمات مثل جمعیة صوت المعّوق العراقي لضمان  

في االنتخابات البرلمانیة لعام   موائمة الحتیاجات األشخاص ذوي اإلعاقة القتراعمراكز ا تكون 
على األحزاب السیاسیة العمل مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان إشراك أكبر . 2018

  ألصوات متنوعة.
  

 
 

 . 2021 شباط /ف��اير  7 الدين، صالح جسدية، إعاقة ذو رجل أحمد، يوسف أمجد مع وو�ش رايتس  هيومن لـ  هاتفية  مقابلة 96
 . 2021 آب/أغسطس 24 �غداد، ال��ملانية، العمل �جنة  رئيس نائب عرب، حس�ن مع وو�ش رايتس هيومن  مقابلة 97
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 التوصيات 

 
 إلى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق 

أكتوبر/تشرین األول  10االنتخابات البرلمانیة في اجل قبل االنتخابات، وبشكل ع  قبل •
إتاحة معلومات موائمة لالحتیاجات حول االنتخابات وبرامج األحزاب السیاسیة   ،2021

ولغة   ،والصوت  ،الكبیرةوالطباعة   ،یل الغة بر ھا والمشاركة في الحیاة السیاسیة بأشكال من
   ؛سھلة القراءةال الصیغو ،اإلشارة

توفر المواصالت لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مراكز االقتراع، أو السماح  ضمان  •
لھم باستخدام مركبات من اختیارھم یوم االنتخابات. یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة في بغداد  

 تسجیل سیاراتھم لدى شرطة المرور ویمكن استخدام ھذا النظام یوم االنتخابات؛ 
، بما یشمل للعمل في مواقع التسجیل ومراكز االقتراعتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة  •

 ؛توظیفھم كمراقبین
صنادیق  قدرتھم على استخدام  ضمان قدرة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المبنى و •

 االقتراع ضمن مراكز االقتراع؛  
ضمان احتواء جمیع مراكز االقتراع على صندوق اقتراع واحد على ارتفاع محدود عن  •

 متحرك؛ الكرسي ال األرض لتسھیل التصویت لألشخاص ذوي القامة القصیرة أو على  
الطابق األرضي لألشخاص ذوي إلى صندوق اقتراع واحد على األقل إمكانیة نقل ضمان  •

االقتراع التي تحتوي على صنادیق اقتراع في الطابق الثاني  اإلعاقة الجسدیة في جمیع مراكز 
 ؛ وال یوجد مصاعد قید العمل فیھا

كل المواد لى عأنواع مختلفة من اإلعاقات لدیھم  األشخاص الذیناّطالع ضمان إمكانیة  •
بطرق موائمة   واالقتراع ،المتعلقة باالنتخابات على اإلنترنت وفي مراكز التسجیل

سھلة  الصیغ ال طباعة قوائم المرشحین بطریقة برایل والطباعة الكبیرة وحتیاجاتھم مثل ال
 للغة اإلشارة؛  فوریین القراءة، مع توفیر مترجمین

من قبیل محطات االقتراع المتنقلة   ،ضمان مواءمة الوصول عبر تقدیم خیارات تصویت بدیلة •
 والتصویت المبكر والتصویت اإللكتروني؛

 ؛ والتصویت المیسَّر  قت مبكر عبر توفیر مواقع التصویت المبكرإتاحة إمكانیة التصویت في و •
جاھزة لألشخاص ذوي  تكون كبیرة أحرف برایل وبكتابة  ضمان توفر بطاقات اقتراع  •

اإلعاقات البصریة ضمن جمیع مراكز االقتراع، وإنشاء آلیة لفرز بطاقات االقتراع ھذه یدویا  
 اءتھا؛ إذا كانت آالت عد األصوات غیر قادرة على قر

إنشاء خط ساخن لألشخاص ذوي اإلعاقة لإلبالغ عن التدخالت غیر المبررة في حقھم في   •
. وضع ملصقات في مواقع االقتراع تذُكر الخط الساخن وتوّضح أن  الترویج لھالتصویت و

 على المساعدین عدم التدخل في حق الشخص في التصویت؛ 
 . یة التصویت والترشح للمناصب العامة عقد دورات تدریبیة لألشخاص ذوي اإلعاقة حول كیف •
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 إلى مجلس النواب العراقي

 ؛ "اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةـ " التصدیق على البروتوكول االختیاري ل •
مراجعة شاملة لجمیع التشریعات المحلیة ذات الصلة وإجراء تعدیالت تكفل االمتثال  إجراء  •

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  الكامل التفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و"
والسیاسیة"، بما في ذلك إصالح القانون فیما یتعلق باألھلیة القانونیة لألشخاص ذوي اإلعاقة  

الحاجة. من بین  إمكانیة اتخاذ القرارات بشكل مدعوم عندلھم یتیح بحیث یصون حقوقھم و
 القوانین التي تحتاج إلى إصالح:

o  من القانون المدني؛  108،  107، 104، 95، 94، 93، 46المواد 
o  من قانون األحوال الشخصیة؛  7المادة 
o  من قانون االنتخابات؛  8و 5المادتان 
o  من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي؛  5المادة 
o  منظمات غیر الحكومیة؛ من قانون ال 11المادة 
o  من قانون األحزاب السیاسیة؛  10و 9المادتان 

بضمان معاییر مواءمة محددة في   "المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات "  قانون یطالب سن •
جمیع مراكز االقتراع، وإدراج ُحكم في القانون یخصص میزانیة للمفوضیة لمساعدتھا على  

ال توجد مباٍن  حیث  إجراء تعدیالت ھیكلیة على مراكز االقتراع غیر الموائمة لذوي اإلعاقة 
باعة الكبیرة، ووجود  موائمة، وضمان طباعة قوائم المرشحین بلغة برایل، والط قریبة أخرى  

مترجمین للغة اإلشارة، وتزوید موظفي المفوضیة بتدریب على كیفیة مساعدة األشخاص  
 ذوي اإلعاقة، وتوفیر خیارات تصویت بدیلة؛ 

إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سیما المتأثرین بالحرمان من األھلیة القانونیة، في    •
 عملیة تطویر إصالحات األھلیة القانونیة؛ 

النظر في تنفیذ تدابیر محددة ضروریة لتسریع أو تحقیق المساواة الفعلیة لألشخاص ذوي  •
 من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  5اإلعاقة، وفقا للمادة 

إلى لجنة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي  

 االحتياجات الخاصة 

  ألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنواع اإلعاقة، سواًء عبر اللجنةجمع إحصاءات دقیقة عن عدد ا •
السیاسات التي  لتوفیر معلومات تبنى علیھا أو بالشراكة مع جھات حكومیة أخرى،  نفسھا 

. ینبغي للجنة أن تتشاور مع وتنفیذ ھذه السیاسات تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ه اإلحصاءات؛ اإلعاقة حول أنسب طریقة لجمع ھذ األشخاص ذوي مجتمع

 إطالق حمالت توعیة عامة للجمھور لتعریفھم بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  •
إطالق حمالت توعیة عامة ودورات تدریبیة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي   •

 على نطاق أوسع؛ حقوقھم تمثلھم لمساعدتھم على فھم حقوقھم حول االنتخابات و
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یشمل  األمن وقادة األحزاب السیاسیة عناصر بات وتدریب مسؤولي االنتخا  أن یكونضمان  •
 ھم؛معلومات ومعارف حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحتیاجات 

توفیر التدریب لموظفي المفوضیة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكیفیة مساعدتھم في   •
 بما یشمل:  التصویت،
o اإلظھار بوضوح أن المساعدة متوفرة؛ 
o  وتوفیر ذوي اإلعاقة بحاجة إلى مساعدة  األشخاص  فرد منعدم افتراض أن كل ،

 ؛ المساعدة فقط إذا طلب الشخص ذلك
o ؛  مستقلبشكل سري و احترام خیار الناخب بالتصویت 
o  .عدم تقدیم المساعدة إال بناًء على طلب واضح من الناخب 
o التعلیق  أو  ینتخبوا أن یجب من اقتراح   خالل من الناخبین  حقوق التدخل في  عدم  

 ذلك؛  على

  ، إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في تدریب موظفي المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات •
وقادة األحزاب السیاسیة على حقوق   ،والشرطة  ،ومدیري االنتخابات ، ومسؤولي االنتخابات

 المشاركة السیاسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 إلى وزارة التربية 

األشخاص   ألشخاص ذوي اإلعاقة، وتلقيمع احتیاجات ا ضمان مواءمة جمیع المدراس •
آلخرین، بما في ذلك من خالل توفیر ترتیبات  بالتساوي مع ا تعلیم شامل جید ذوي اإلعاقة 
 ى مع االلتزامات الدولیة للحكومة. معقولة تتماش

 إلى األحزاب السياسية العراقية 

المھتمین بتولي مناصب سیاسیة   ات المتنوعةاألشخاص ذوي اإلعاقالسعي الحثیث إلشراك  •
 ومساعدتھم على إدارة حمالت سیاسیة فعالة؛ 

في المنابر والمنصات   ات المتنوعةاألشخاص ذوي اإلعاقالسعي الحثیث الستضافة   •
 اإلعالمیة لألحزاب؛ 

التوصیات  یشمل   دمج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج األحزاب السیاسیة، بما •
 الواردة في ھذا التقریر. 

 إلى وزارة الداخلية

إنشاء آلیة تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة والجمعیات التي تمثلھم بالحصول على تصریح  •
 االقتراع یوم االنتخابات.  لمركبة تنقلھم إلى مراكز

 



 

 

٢٠٢١  أيلول /سبتمبر ووتش| رايتس هيومن    33 

 إلى الحكومات التي تدعم االنتخابات العراقية ماليا 

  ،والتصویت المبكر ، دعم تقدیم خیارات تصویت بدیلة مثل محطات االقتراع المتنقلة •
 ألشخاص ذوي اإلعاقة؛ لتوفیر المواءمة ل  والتصویت اإللكتروني

  بشأنانحین الحالیة والمستقبلیة إلعاقة في اتفاقیات الم ایشمل األشخاص ذوي دمج نھج  •
 البرامج أو السیاسات المتعلقة بالمشاركة السیاسیة؛ 

تعزیز قدرات الحكومة للتأكد من قدرة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى جمیع مراكز   •
 ؛ االقتراع

تمویل برامج تبني قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تھتم بقضایاھم عبر   •
 والمفاوضات.  ،والخطابة  ،یم حول المھارات السیاسیة مثل الحمالت التدریب والتعل 

 

ممية و
ُ
  بعثات المساعدة األوروبيةالتابعة لإلى هيئات مراقبة االنتخابات األ

 والمراقبين المستقلين اآلخ�ين 

على التعرف على اإلقصاء والتمییز على أساس اإلعاقة   الموظفینضمان تدریب  •
 ومعالجتھما؛ 

  2021أكتوبر/تشرین األول  10األشخاص ذوي اإلعاقة كمراقبین خالل انتخابات شراك  •
 واالنتخابات الالحقة؛ 

إدراج التوثیق واإلبالغ عن المعاملة التمییزیة والقیود التي یواجھھا األشخاص ذوو اإلعاقة   •
 وتقدیم توصیات حول كیفیة معالجة ھذه المخاوف. ضمن تكلیف المراقبین، ابات أثناء االنتخ 

 

 ، بما فيها قسم المساعدة االنتخابيةإلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

التأكید على أھمیة المشاركة الكاملة والمتساویة والھادفة لألشخاص ذوي اإلعاقة في  •
في   ق، بما في ذلك من خالل دعم السلطات والمجتمع المدنيالعملیات السیاسیة في العرا 

 ؛ لتعزیز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في االنتخابات المقبلة العراق 
حول زیادة المواءمة والوصول في  العلیا المستقلة  العمل مع الحكومة العراقیة والمفوضیة  •

شخاص ذوي اإلعاقة في  ، بما في ذلك مساعدة األ2021أكتوبر/تشرین األول  10انتخابات 
 الحصول على تصاریح للسیارات القادرة على نقلھم إلى مراكز االقتراع یوم االنتخابات؛ 

تقدیم الدعم المالي والمشورة الفنیة للمبادرات التي تساعد على جعل مراكز االقتراع موائمة   •
 . المنحدرةلألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك بناء الممرات 
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نويهشكر وت  

 
وكتبتھ  األبحاث لھذه التقریر، في ھیومن رایتس ووتش  المختص بالعراق أجرى مساعد األبحاث

 ولى في قسم األزمات والنزاعات بلقیس والي. األباحثة ال

راجع التقریر نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا آدم كوغل، في حین قدمت  
مراجعة متخصصة. قدم  الباحثة األولى في قسم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إمینا تشریموفتش 

رید  ول كالیف بالدوین المراجعة القانونیة، وقدم مدیر البرنامج المساعد فاألقانوني المستشار ال
الشرق األوسط وشمال أفریقیا،   قسم التقریر للنشر منسقة فيت . أعدالبرامجیةالمراجعة  أبراھامز 

ومنسق التصویر الفوتوغرافي والمطبوعات ترافیس كار، والمدیر اإلداري األول فیتزروي ھوبكنز،  
 والمنسق اإلداري األول خوسیھ مارتینیز. 

الذین جعلوا ھذا التقریر ممكنا من خالل  إلى األشخاص   تود ھیومن رایتس ووتش توجیھ الشكر
 ن. حَ مشاركة تجاربھم وإظھار الشجاعة في مواجھة مثل ھذه المِ 
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