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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان  التقرير السنوي ملفوض  
  ام وتقارير املفوضية السامية واألمني الع

 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات واإلعاقة     

  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
             مـن قـرار جملـس حقـوق    ١١ املقدمة عمالً بـالفقرة  ،تبحث هذه الدراسة   
 أسباب العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومظـاهره، وهـي            ١٧/١١اإلنسان  

تتضمن حتليالً للتشريعات والسياسات والربامج الوطنية املعدة للحماية من العنـف ضـد             
ة الضوء على التحديات املتبقية     وتسلط هذه الدراس  . اإلعاقة ومنعه النساء والفتيات ذوات    

يف جمال التصدي لألسباب اجلذرية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة، وإدراج             
مسألة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الذي ميارس على أسـاس              

ساتية والـسيا واإلداريـة   وتنتهي الدراسة بتوصيات عن التدابري التـشريعية        . نوع اجلنس 
والربناجمية الالزمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مع التركيز علـى             
ضرورة اتباع هنج شامل يرمي إىل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة              

  . وإىل تعزيز استقالليتهن ومعاجلة عوامل اخلطر احملددة اليت ُتعرضهن للعنف
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  مقدمة  -أوالً  
طلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف               -١

 أن ُتعد دراسة حتليلية مواضيعية عن مسألة العنف ضـد النـساء والفتيـات               ١٧/١١قراره  
املقرر اخلاص  واإلعاقة بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه و           

املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومـع            
غريمها من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة ومع الـدول وهيئـات         

 األخرى  األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات صاحبة املصلحة         
وُيقدم هـذا التقريـر     . ذات الصلة، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته العشرين           

  . عمالً هبذا الطلب
وأثناء إعداد الدراسة، أُجريت مشاورات مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة              -٢

ة التنمية االجتماعية للمجلس    وأسبابه وعواقبه واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجن        
االقتصادي واالجتماعي، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية حبقوق      

وإضافة إىل ذلك، أحالت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان استبياناً         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
صلة تطلب فيـه معلومـات      إىل الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة األخرى ذات ال        

 ٤٥ رداً مـن     ٧٨ كان قد ورد     ٢٠١٢ مارس/آذار ٧وحىت  . ألغراض إعداد هذه الدراسة   
دولة عضواً وتسع وكاالت وبرامج تابعة لألمم املتحدة ومثاين مؤسسات وطنيـة حلقـوق              

  . )١(اإلنسان وست عشرة منظمة غري حكومية ومنظمات أخرى
خاص ذوي اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من       وألغراض هذا التقرير، يقصد باألش      -٣

عاهات طويلة األجل بدنية أو ذهنية أو حسية قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من                
  .)٢(املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

أي "أنه  ب ضد املرأة    ويعّرف العنف ضد املرأة يف اإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف           -٤
فعلٍ عنيٍف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليـه أذى أو معانـاة            
للمرأة من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل                

. )٣("امة أو اخلاصـة   أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية سواء حدث ذلك يف احلياة الع            
وتعتمد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف هذه الدراسة تعريفاً شامالً ملا ميكن أن يشكل عنفاً               
ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وملا حتدده املنظمـات              

بـالقوة البدنيـة    الذي ميـارس    املعنية مبسألة اإلعاقة، ولذلك فإن هذا التعريف يشمل العنف          
__________ 

: تتاح مجيع املعلومات املقدمة على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان على العنـوان التـايل                )١(
www2.ohchr.org/english/issues/women/. 

 ).٢(١اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )٢(
 . ١، املادة ٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة  )٣(
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التضليل، أو   اخلداعأو  التأثري النفسي   أو التخويف أو    االقتصادي  أو اإلكراه   باإلرغام القانوين    أو
وعلى الرغم من أن املفوضية     . )٤( فيه ة عنصراً أساسياً  غياب املوافقة احلرة واملستنري   والذي يشكل   

 قد يتعرضون لبعض أشكال     ،ن فيهم الرجال  السامية تّسلم بأن مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، مب       
  .هذا العنف، فإهنا ال تتناول يف التحليل سوى الوضع اخلاص للنساء والفتيات

حتليل العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة، النهج احملدد يف     ، يف   واتبعت املفوضية السامية    -٥
 هـذه الواليـة،     إنشاءنذ  وم. والية املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        

 اليت تعاجل مسألة االنتـهاكات      بالُنهجشكك املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        
مبعزل عن تبعية املرأة بوجه عام يف نظام يقوم على أساس سيطرة الرجل، واعتربوا أن العنف                

االقتصادية والثقافية  ضد املرأة هو نتيجة للتمييز اجلنساين الذي يتحكم باهلياكل االجتماعية و          
وإن ضرورة التصدي لألسباب اجلذرية للعنف ضد املرأة دفعت أيضاً املكلفـني            . والسياسية

 إىل التركيز يف نطاق توصياهتم علـى        ، على مر السنني   ،بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
ج آخر متكيين   اإليذاء إىل هن  هنج قائم على مفهوم     عدم قابلية احلقوق للتجزئة وإىل التحول من        

 بني اجلنسني كجزء من التزام الدولة ببذل العنايـة          املساواةوالتعليم والصحة   يشمل متطلبات   
  .)٥(الواجبة ملنع العنف ضد املرأة

  اإلطار القانوين الدويل والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة  -ثانياً  
ميع األشـخاص دون    تنص املعايري الدولية على توفري احلماية القانونية من العنف جل           -٦

مبدأ املساواة وعدم التمييز باالستناد إىل جمموعة أسس، منها اجلـنس أو أي أسـاس        و. متييز
يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد          مكرس يف أحكام مماثلة      ،آخر

 مـن   ١٠و ٩ و ٧وتنص املواد   . )٦(القتصادية واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق ا   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على احلق يف السالمة اجلسدية والعقلية وعلى             

ـ  لجنة  الوقد أقّرت   . حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه       احلقوق االقتـصادية   املعنية ب
 يف حـق   املتعلق باملساواة بني الرجل واملـرأة ١٦واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم     

__________ 

 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨مسامهة مقدمة من التحالف الدويل للمعوقني ومؤرخة  )٤(
 موضـوع   " عاماً من أنشطة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه              ١٥" )٥(

 :متاح على العنوان التايل
 www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf. 

 منه جلميع األفراد املوجـودين يف إقلـيم      ٢يضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة           )٦(
الدولة الطرف والداخلني يف واليتها احترام احلقوق املعترف هبا يف العهد وكفالة هذه احلقوق دون أي متييز                 

ب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـري الـسياسي أو األصـل          كان بسب 
 تـساوي الرجـال     ٣القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب، وتكفل املادة               

أحكـام مماثلـة يف     وترد  . والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف العهد           
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٣و) ٢(٢املادتني 
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 القائم على أسـاس نـوع       التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية بأن العنف       
 من التمييز الذي حيول دون القدرة على املساواة يف التمتع باحلقوق واحلريات،             اجلنس ضرب 

مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودعت الدول األطـراف إىل اختـاذ              
 ملنع أفعـال    ةالواجبوإىل بذل العناية    دابري املالئمة للقضاء على العنف ضد الرجال والنساء         الت

بشأهنا ومعاقبة مرتكبيهـا    العنف اليت ترتكبها ضدهم جهات خاصة والتحقيق فيها والتوسط          
  .)٧(وإنصاف ضحاياها

 قواعد  الدويل، يتضمن القانون    بطابع العنف القائم على أساس نوع اجلنس      اعترافاً  و  -٧
حتظر العنف ضد املرأة يف سياقات خمتلفة سواء داخل األسرة أم على مستويي اجملتمع احمللـي                

وتنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على توفري محاية خاصـة              . والدولة
 تعليقها   يف وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       . للنساء والفتيات من التمييز   

بالتزامات قانونية ملنـع    عندما تصدق على االتفاقية فإهنا تتعهد        إىل أن الدول     ١٩العام رقم   
على أساس نوع اجلـنس     القائم  أوضحت اللجنة أن العنف     و ،العنف ضد املرأة والقضاء عليه    

 الذي يعوق أو يبطل متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبوجب القانون الـدويل             
  .)٨( من االتفاقية١ يف املادة العام أو اتفاقيات حقوق اإلنسان هو متييز باملعىن الوارد

وتقّر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن النساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة               -٨
 للعنف أو اإلصـابة     ، سواء داخل املرتل أو خارجه     ،غالباً ما يواجهن خطراً أكرب يف التعرض      

سوء املعاملة أو االستغالل، وتعرب عن القلق       أو  اإلمهال أو املعاملة غري الالئقة      أو  االعتداء   أو
إزاء الظروف الصعبة اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال متعددة            

 أن تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات       ١٦وتقتضي املادة   . )٩(أو متفاقمة من التمييز   
إىل حاالت االستغالل والعنف واالعتداء اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو          وأن تضمن التعرف    

تدعو ) ب(٢٨ويف املادة   .  والتحقيق فيها واملقاضاة عليها    ،اإلعاقة، مبن فيهم النساء والفتيات    
 خصوصاً النساء والفتيات ذوات     ،إىل ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة     االتفاقية الدول   

  . االجتماعية واحلد من الفقر من برامج احلماية، اإلعاقةاإلعاقة وكبار السن ذوي
مجيـع  " من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول األطـراف            ١٩وتنص املادة     -٩

التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشـكال            
 واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال وإسـاءة         العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية والعقلية      

وقد أقرت جلنة حقوق الطفـل بـأن        ". املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية       
 األطفال ذوي اإلعاقة قد يتعرضون ألشكال معينة من العنف البدين مثل التعقـيم القـسري              

ل املثال العالج بالصدمات الكهربائية     على سبي (؛ والعنف بدعوى العالج     )سيما الفتيات  وال(
__________ 

)٧( E/C.12/2005/4 ٢٧، الفقرة. 
 .٧، الفقرة ١٩التعليق العام رقم  )٨(
 ).١(٦واملادة ) د(الديباجة  )٩(
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 مـن   ٣٧وإن املادة    .)١٠(واستخدام الصدمات الكهربائية عالجاً تنفريياً ملراقبة سلوك الطفل       
االتفاقية تقتضي أن تكفل الدول األطراف أالّ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب               

يرتبط هذا احلكم ارتباطاً وثيقاً بأحكام      و. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 من االتفاقية اليت تنص على منح الطفل الذي يقع ضحية التعذيب أو أي شكل من                ٣٩املادة  

البدين التشجيع على تأهيله    أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة احلق يف            
  .والنفسي وإعادة إدماجه يف اجملتمع

 حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، فهي تنص       ٢٣اول اتفاقية حقوق الطفل يف املادة       وتتن  -١٠
وجوب متتع الطفل املعوق عقلياً أو جسدياً حبياة كاملة وكرمية يف ظروف تكفل لـه               "على  

وأشارت جلنة حقوق   ". كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع         
 املتعلق حبقوق األطفال املعوقني إىل أن الفتيات ذوات اإلعاقـة          ٩رقم  الطفل يف تعليقها العام     

أكثر تعرضاً للتمييز، وطلبت إىل الدول األطراف أن تتخذ، عند اللزوم، تدابري إضافية بغيـة               
كفالة محاية الفتيات ذوات اإلعاقة بشكل جيد وحصوهلن على مجيع اخلدمات وإدماجهن يف             

  .)١١(اجملتمع إدماجاً كامالً
ويتعني قراءة األحكام املشار إليها أعاله باالقتران مع املبادئ املكرسة يف اإلعالنات              -١١

 االلتزامات القانونية   تشمل عدداً من  وتأويلها على أهنا    اليت تشري إىل األشخاص ذوي اإلعاقة       
و وتتضمن هذه االلتزامات اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقـضائية أ         . احملددة للدول األعضاء  

تدابري أخرى حلظر العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومنعه، والتحقيـق يف أفعـال               
وقد أشري يف الفروع الـواردة      . العنف واملعاقبة عليها وتوفري اجلرب وسبل االنتصاف للضحايا       

  .أدناه إىل عناصر حمددة من القانون الدويل الساري حلقوق اإلنسان

  لفتيات ذوات اإلعاقةالعنف ضد النساء وا  -ثالثاً  
 بشكل  ونتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكثر من مليار شخص مصاب             -١٢

من أشكال اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل وأن أغلبية هؤالء األشخاص تعيش يف البلدان النامية،               
 كما تشري   .)١٢(وإىل أن هذا الرقم يتزايد بتزايد منو السكان وتقدم الطب وعملية الشيخوخة           

التقديرات إىل وجود فوارق كبرية يف معدل انتشار اإلعاقة بني الرجال والنساء يف كل مـن                
 يف املائة يف    ١٢يبلغ معدل انتشار اإلعاقة لدى الذكور       فالبلدان النامية والبلدان األكثر تقدماً،      

  .يف املائة لدى اإلناث١٩,٢يبلغ حني أنه 

__________ 

 .٢٢-٢١، الفقرتان (CRC/C/GC/13) ١٣التعليق العام رقم  )١٠(
)١١( CRC/C/GC/9 ١٠، الفقرة. 
)١٢( World report on disability ،٢٠١١، منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 
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من الدول األعضاء ألغراض هذه الدراسة أنه علـى         وقد أظهرت املعلومات املقدمة       -١٣
 عن العنف ضد النساء والفتيـات       اً دراسات وحبوث  ىمن البلدان قد أجر   عدداً  الرغم من أن    

، )١٣(ذوات اإلعاقة وأن هذه البلدان حتتفظ ببيانات مصنفة ومتاحة عن حاالت العنف ضدهن          
ويف احلاالت اليت تكون فيهـا      . قضايافإن هذه املعلومات ال تتوافر يف األغلبية العظمى من ال         

وبـني  اإلعاقـة   أنواع   يف الغالب بني     متيزاحلوادث موثقة، فإن البيانات املتاحة املتعلقة هبا ال         
  .أنواع احلوادث وخطورهتا

من العوامل اليت تزيد من خطر تعرض الرجال والنـساء ذوي اإلعاقـة       عدد  وهناك    -١٤
يزال األشـخاص ذوو اإلعاقـة      فال  . املرتبط باإلعاقة وأحد هذه العوامل هو التحيز      . للعنف

خذها آخرون تقرارات يل موضوعاًيف جمتمعات كثرية، أشخاصاً يتلقون اإلحسان أو  يعتربون،
 وهو ما يشجع بدوره على التصور بـأهنم         ،نيابة عنهم عوضاً عن اعتبارهم أصحاب حقوق      

 يالعقبات اليت متنع األشخاص ذو    وقد تؤدي   . غري قادرين على اختاذ قرارات بصورة مستقلة      
  .اإلعاقة احلسية من التواصل إىل االعتقاد بأهنم غري قادرين على تقدمي شكوى

ومن العوامل اهلامة األخرى ما يعيشه األشخاص ذوو اإلعاقة من عزلة يف مؤسسات               -١٥
األشخاص تعرضاً للعنـف هـم األشـخاص ذوو         أكثر  و. الرعاية واستبعادهم من اجملتمع   

. سيما أولئك الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية اقات الذهنية والنفسية االجتماعية، وال    اإلع
 مليون شخص من األطفـال والبـالغني ذوي اإلعاقـة يف            ١,٢ويف أوروبا وحدها يعيش     

  . )١٤(مؤسسات لإلقامة الطويلة األجل
اً ويرتبط تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة لدرجة أشد من العنف ارتباطـاً مباشـر              -١٦
جتردهم من إمكانياهتم وحترمهم    بتلك اليت   العوامل اليت تزيد من اعتمادهم على اآلخرين أو         ب

ت مـن العقـاب وإىل      اإلفالظاهرة  أيضاً إىل   هذه العوامل   الكثري من   فضي  وي. من حقوقهم 
عدم وجود  العوامل تلك وتشمل ،ؤدي إىل العنف الذي يدوم لفترات طويلة  يتغييب القضية و  

 ، التدريب الـالزم السـتخدامها  أجهزة مساعدة وعدم توفري دة على التنقل أو وسائل مساع 
 إىل تعـيني     وتفضي  القانونية األهلية من   جتيز حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة    القوانني اليت   و

 قانوين يقوم باختاذ قرارات ملزمة قانوناً ويعرب عنها بالنيابة عـن األشـخاص ذوي               وصي
صول على املعلومات واخلدمات اإلرشادية، واخلـوف مـن         اإلعاقة، وعدم توافر فرص احل    

اإلبالغ عن اإلساءة خشية فقدان الرعاية الالزمة، واخلوف من اإليداع يف مؤسسات الرعاية             
والعامل اآلخر الذي يسهم يف جعل العنـف        . يف حال اإلبالغ عن اإلساءات يف البيئة املرتلية       
األصدقاء على إدراك الظروف الناشئة عن العنف       غري مرئي هو عدم قدرة املهنيني واألقارب و       

  .ألهنا كثرياً ما ُتعترب مالزمة لإلعاقة
__________ 

 .وصربيا وكندا)  املتعددة القوميات-دولة (كاملعلومات الواردة من إيطاليا والبحرين وبنما وبوليفيا  )١٣(
)١٤( OHCHR Europe Regional Office, “Forgotten Europeans, forgotten rights: the human rights of 

persons placed in institutions”, 2010. 
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الرجل وأن نوع اجلنس    و املرأة   ة أن املعاناة من اإلعاقة ختتلف بني      وتؤكد األدلة العملي    -١٧
وأكدت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )١٥(هو الذي حيكم إىل حد كبري هذا االختالف وحيدده        

 أن النساء ذوات اإلعاقة قـد خيـضعن لتمييـز           ١٨رقم  توصيتها العامة   ز ضد املرأة يف     التميي
ويطال التمييز املـضاعف    . مضاعف على أساس نوع اجلنس واإلعاقة وإهنن يعتربن فئة ضعيفة         

احتمال   يبدو ،وعندما ُتقارن النساء ذوات اإلعاقة بالرجال ذوي اإلعاقة       . مجيع جوانب حياهتن  
أجوراً أقل من الرجال كمـا أن نـسبة         يف العادة   يتقاضني  هن   و ،أكربالعزلة  وتعرضهن للفقر   

 فإهنن على األرجـح     ،ونتيجة لذلك . متثيلهن يف القوى العاملة هي أدىن من نسبة متثيل الرجال         
وحىت .  حلقة العنف  اإلفالت من أو أقل قدرة على     /أكثر تعرضاً أيضاً للوقوع ضحايا للعنف و      

 أن تعاين النساء ذوات اإلعاقـة       من األرجح ز مبستوى معيشي مرتفع نسبياً،      يف البلدان اليت تتمي   
  .)١٦(ذوي اإلعاقةالرجال معاناة من أكثر من الفقر ومن مستوى معيشي منخفض 

وإن بعض فئات النساء ذوات اإلعاقة، مبن فيهن نساء الشعوب األصلية واملهاجرات              -١٨
أيـضاً   أكثر عرضـة     ،لغوية ودينية وأقليات أخرى   والنساء اللوايت ينتمني إىل أقليات إثنية و      

   .املتداخلة املعقدةأشكال التمييز لعنف بسبب ل
وعدم إتاحة التثقيف اجلنسي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة بسبب اعتبارهن حسب             -١٩

سهم يف العنف اجلنسي الذي ميارس ضدهن ألهنن غري         يالتصور اخلاطئ كائنات غري جنسية      
ويسهم أيضاً التـداخل بـني      . )١٧(آخر تعسفي  وأتمييز بني سلوك غري الئق      قادرات على ال  

  الـسائدة  التمييز على أساس نوع اجلنس والتمييز على أساس اإلعاقة أيضاً يف اآلراء النمطية            
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، فهذه اآلراء ترى أهنن يفتقرن إىل الـذكاء وأهنـن              خبصوص  

ك أيضاً إىل عدم تصديقهن عندما يبلغن عن اإلساءة ويقلل ويؤدي ذل. مطاوعات وخجوالت
  .بالتايل من احتمال اكتشاف اجلناة ومعاقبتهم

وترتفع معدالت االعتالل يف مرحلة متأخرة من احلياة لدى النساء عما هي عليـه                -٢٠
 ملدة أطول فإهنن أكثر عرضة    يعشن عادةً   النساء  مبا أن   و. لدى الرجال يف نفس الفئة العمرية     

 أن نسبة   وقد أظهرت البحوث أيضاً   . من الناحية اإلحصائية لإلصابة باإلعاقة املتعلقة بسنهن      
النساء اللوايت يعشن يف دور الرعاية أعلى من نسبة الرجال وأن احتمال تعرضـهن لتقييـد                

__________ 

)١٥( “Women and Disability Don't Mix! Double Discrimination and Disabled Women's 

Rights”, Lina Abu Habib, Gender and Development, vol. 3, No. 2, June 1995, pp. 49-53. 
)١٦( “Woman, training, work and gender! A partnership of equals”, International Labour Office, 

Geneva, 2000, Inter-American Research and Documentation Centre on Vocational Training 

(Cinterfor/ILO); Eurostat: Employment of people with disabilities (ad hoc module of the Labour 

Force Survey 2002), http://ec.europa.eu/eurostat (28 October 2009). 
وضعت بعض البلدان برامج ومبادرات حمددة اهلدف لتوفري التثقيف اجلنسي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة               )١٧(

 ).انظر على سبيل املثال مسامهة لكسمربغ(
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وتشري الدراسات اليت أجريت يف السويد إىل أن اإلعاقة عامل يزيد . )١٨(حركتهن اليومية أكرب
وإضـافة إىل   . )١٩( على الرجال املـسنني    ولكن ليس ر االعتداء على النساء املسنات      من خط 

، على   من أجل رعايتهن اليومية    ،ذلك، قد تعتمد النساء املسنات ذوات اإلعاقة بصفة خاصة        
وتتسبب مجيع هـذه العوامـل يف زيـادة تعرضـهن           . األشخاص الذين يسيئون معاملتهم   

اصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه يف          وقد أشارت املقررة اخل   . )٢٠(للعنف
 ةالعامالتوصية تقريرها املواضيعي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة إىل 

أن العمـر   بهذه اللجنة    ا أقرت فيه  القضاء على التمييز ضد املرأة اليت      للجنة املعنية ب   ٢٧ رقم
سنات عرضة للعنف وأن عوامل العمر ونوع اجلنس واإلعاقـة  ونوع اجلنس جيعالن النساء امل    

  .)٢١( أشد تأثراً هبذه احلالةاملسنات ذوات اإلعاقةجتعل النساء 
وتتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للعنف يف سياقات كثرية يف منـازهلن ويف               -٢١

ويف اجملتمع احمللـي    املؤسسات وعلى أيدي أفراد أسرهن املباشرة أو مقدمي الرعاية أو غرباء            
وحسبما ذكـره تقريـر الربملـان       . ويف املدارس وغري ذلك من املؤسسات العامة واخلاصة       

 يف املائة من النساء ذوات اإلعاقة يقعن ضحايا للعنف، وإن احتمـال   ٨٠األورويب، فإن حنو    
 ووفقـاً . تعرضهن للعنف اجلنسي يزيد بأربع مرات عن احتمال تعرض النساء األخريـات           

 يف املائة من النساء اللوايت يعشن يف املؤسسات معرضـات           ٨٠ورد يف التقرير فإن نسبة       ملا
 سواء أكانوا من العاملني الصحيني أم مـن عـاملي           ،للعنف من قبل األشخاص احمليطني هبن     

وقد أظهرت البحوث أيضاً أن النـساء والفتيـات ذوات          . )٢٢(اخلدمة أم من مقدمي الرعاية    
  .)٢٣(رضن بصفة خاصة خلطر العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسياإلعاقة الذهنية يتع

وتتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ألشكال العنف بقدر أكرب مما تتعرض لـه               -٢٢
وبالنظر إىل بعض العوامل املشار إليها أعاله، فإن أفعال العنف          . النساء السليمات من اإلعاقة   

ل أيضاً أشكاالً أخرى من العنف البدين والنفسي        ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة قد تشم      
مثـل الكراسـي املتحركـة      (واإلمهال، مبا يف ذلك حجز األجهزة الطبية وأجهزة املساعدة          

أو أجهزة التنقل وامتنـاع مقـدمي    املزلقة   ونزع   )والسنادات والعصا البيضاء لفاقدي البصر    
ثال يف االستحمام وارتـداء املالبـس       وعلى سبيل امل  (الرعاية عن مساعدهتن يف حياهتن اليومية       

__________ 

)١٨( Jennifer Nixon, “Domestic violence and women with disabilities: locating the issue on the 

periphery of social movements”, Disability & Society, vol. 24, No. 1, pp. 77-89. 
)١٩( English summary of Brå report No 2007:26 “Violence against people with disabilities”, 2008. 
  Older women and domestic violence, an overview’, Canadian Network for the Prevention of“انظر  )٢٠(

Elder Abuse (www.cnpea.ca/). 
)٢١( A/HRC/17/26 ١٥، الفقرة. 
)٢٢( European Parliament, Report on the situation of minority women in the European Union 

(2003/2109(INI)), pp. 13. 
 Scottish Consortium for Learning Disability, “Learning Disabilities and انظر على سـبيل املثـال،   )٢٣(

Gender-Based Violence: Literature Review Summary”, February 2011)     مـسامهة مقدمـة مـن        
 ).حكومة كندا
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املاء وهتديدهن بأي فعل من هذه األفعـال وتوجيـه           ، وحرماهنن من الغذاء أو    )وتناول الطعام 
أو التحكم   اإلساءة اللفظية إليهن والسخرية من إعاقتهن وإزالة الوسائل املساعدة على التواصل          

ن أو التهديـد بإحلـاق األذى هبـن        هبا، وبث الرعب يف قلوهبن بتخويفهن أو إحلاق األذى هب         
واالستيالء على حيواناهتن املفضلة أو قتلها أو إتالف األشياء اليت ختصهن والتـأثري النفـسي               

. )٢٤(والتحكم بالسلوك الذي يشمل تقييد اتصاهلن باألسر واألصدقاء أو إجراء مكاملات هاتفية           
لتعقيم القسري والعالج الطيب، مبا     وتتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بدرجة شديدة أيضاً ل        

وقد أظهرت البحوث أدلة تثبـت      .  أو استخدام الصدمات الكهربائية    املخدراتيف ذلك إعطاء    
ممارسة التعقيم القسري للنساء ذوات اإلعاقة، والسيما لذوات اإلعاقة الذهنية يف عدة بلدان يف              

  .)٢٥(ق األوسطأوروبا فضالً عن آسيا وأستراليا وأمريكا الالتينية والشر
 يف املسامهة اليت قدمتها ألغراض الدراسة إىل        منظمة األمم املتحدة للطفولة   وأشارت    -٢٣

، ويـشمل   ضعف األطفال اآلخرين   ١,٧للعنف مبا قدره    أن األطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون      
ي ويبدو أن اإلساءة البدنية والعاطفية ه     . ذلك اإلمهال والترك واالعتداء واالستغالل اجلنسي     

. )٢٦( يف حني أن العنف اجلنسي يتزايد يف مرحلة البلوغ         ،الشكل األكثر شيوعاً أثناء الطفولة    
 وهو  ،ويتعرض األطفال ذوو اإلعاقة أيضاً أكثر من غريهم بكثري لعدم تسجيلهم أثناء الوالدة            

سم واجلنسية ويعرضهم لالستغالل    االما ينال من حقهم يف احلصول على بطاقة هوية وعلى           
ن بإعاقات بدنية أو ذهنية أيضاً معرضني       ووقد يكون األطفال األكرب سناً املصاب     . )٢٧(فوالعن

وتبني البحوث اليت أجريت أن األطفـال ذوي اإلعاقـة          . )٢٨(بصفة خاصة للعنف واإلهانة   
  .)٢٩(يتعرضون أكثر من غريهم أيضاً للعقوبة البدنية يف مجيع األماكن

__________ 

)٢٤( Habib, “Women and Disability Don't Mix!” (see footnote 17). 
  Joëlle Gauer and Others against France, European Court of Human Rightsانظر على سبيل املثال،  )٢٥(

Application No. 61521/08; “Sweden admits to racial purification”, Independent, 25 August                    

2007 (available from www.independent.co.uk/news/world/sweden-admits-to-racial-purification-

1247261.html); “Sterilization: Peru’s darkest secret”, Independent, 8 December 2011                     

(available from www.independent.co.uk/news/world/americas/sterilisation-perus-darkest-secret-

6273734.html); and Women With Disabilities Australia, “Sterilisation of women and girls with     

disabilities: an update on the issue in Australia”, March 2011 (available from 

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/cedaw_crc_contributions/WomenwithDisabilities Australia.pdf). 
 Violence against children in Africa: a compilation of the main findings of the various research“انظـر   )٢٦(

projects conducted by the African Child Policy Forum (ACPF) since 2006”, March 2011 (available 

from http://www.africanchildforum.org/site/images/stories/ACPF_violence_against_children.pdf( انظر ،
 .أيضاً مسامهة اليونيسيف

 .يفانظر مسامهة اليونيس )٢٧(
  Human Rights Watch, “Futures stolen: barriers to education for children with disabilities inانظـر   )٢٨(

Nepal”, 2011. 
)٢٩( Human Rights Watch, (2009), “Impairing education: corporal punishment of children with 

disabilities in US schools” (available from 
)www.hrw.org/reports/2009/08/11/impairing-education-0. 
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 ري حكومية ألغراض هـذه الدراسـة أن       ات غ بينت املعلومات اليت قدمتها منظم    و  -٢٤
 يف اجملتمعات اليت يسود فيها التحيز والتمييز ضد األشخاص ذوي          معاملة بعض اآلباء ألبنائهم   

ومن اجلدير بالذكر   . اإلعاقة، تتسم بالعنف كردة فعل على العار الذي أحلقه الطفل باألسرة          
 ذات اإلعاقة أكثر     أو الطفلة  قة، فالرضيعة أن التمييز اجلنساين يفاقم التحيز الذي يرتبط باإلعا       

. )٣٠(من طفل صيب مصاب بإعاقة مشاهبة يف نفـس العمـر          " بالقتل الرحيم "تعرضاً للموت   
وإضافة إىل ذلك، ميكن أن يفاقم اإلمهال ألسباب جنسانية من التمييز ضد الطفـالت ذوات        

 اإلنـاث   قتلة، مبا يف ذلك      اللوايت يتعرضن تعرضاً شديداً للعنف واملمارسات الضار       ،اإلعاقة
 احمللي وأفراد اجملتمع، والتعقيم القسري الذي ميارسه أفراد األسرة  )٣١(والزواج املبكر والقسري  

 ويشمل ذلـك، املدرسـني      ،واألشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات حمددة جتاههن       
يضاً إىل   أ عيتهنوتبوتؤدي عزلتهن االجتماعية    . )٣٢(واملوظفني العاملني يف مؤسسات األطفال    

  حىت يف البلدان اليت تكون فيها هذه       األنثويةاألعضاء التناسلية   وبتر  تشويه  تعريضهن ملمارسة   
وإضافة إىل ذلك، تكون الطفالت أشد تعرضاً أيضاً ألنواع أخرى مـن            . املمارسات ممنوعة 

  .)٣٣(يف سياق وباء اإليدز" اغتصاب العذارى"العنف، مثل 
الفتيات ذوات اإلعاقة يف بعض احلاالت هدفاً لالستغالل بسبب         وقد تكون النساء و     -٢٥

وهناك أدلة تثبـت أن  . ه إىل تعريضهن ملزيد من العنف   ر وهو ما ميكن أن يؤدي بدو      إعاقتهن
 اإلرغام علـى    مثل(ختلف أمناط االجتار بالبشر     بعض أشكال اإلعاقة ترتبط ارتباطاً مباشراً مب      

وتفيد التقارير أن هناك أشخاصاً مصابني بعاهات بدنية        ). التسول وممارسات استغالل العمل   
__________ 

  Violence against Disabled Children”, summary report, Thematic Group on Violence against “انظر  ) ٣٠(
Disabled Children, UNICEF, New York, 28 July 2005 (available from  

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/UNICEF_Violence_Against_Disabled_Children_  
Report_Distributed_Version.pdf, p. 6. 

-Rachael Clawson and Pam Vallance, Forced Marriage and Learning Disabilities: Multiانظـر   )٣١(

Agency Practice Guidelines, December 2010, (available from 
www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/travel-living-abroad/when-things-go-wrong/fm-disability-

 guidelines, p.6.(  
  World Health Organization (WHO), Preventing gender-biased sex selection, Interagencyانظـر   )٣٢(

statement (OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN-Women and WHO (available from 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4df751442.html); and “Sterilization of women and girls with 

disabilities: a briefing paper jointly prepared by Women with Disabilities Australia, Human Rights 

Watch, the Open Society Foundations and the International Disability Alliance as part of the 

Global Campaign to Stop Torture in Health Care, 19 November 2011. 
تشري الدراسات إىل أنه يف البلدان اليت تعاين من وباء اإليدز يكون احتمال تعرض الفتيات ذوات اإلعاقـة                   )٣٣(

انظـر  .  مرات منه لدى الفتيات السليمات من اإلعاقة       لالعتداء اجلنسي واالغتصاب أعلى بثالث إىل مخس      
Crosscurrents and Crosscutting Themes, Research on Education in Africa, the Caribbean and the 

Middle East, vol. III, edited by Kagendo Mutua and Cynthia Szymanski Sunal, 30 June 2006, p. 

117; and “Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child”, Report of 

the Expert Group Meeting (available from www.un.org/womenwatch/daw/egm/elim-disc-viol-

girlchild/EGM%20Report_FINAL.pdf), Division for the Advancement of Women in collaboration 

with UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, Italy, 25-28 September 2006. 
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تعرضوا لالجتار هبم من أجل إرغامهم على التسول        ، قد   )٣٤(أو بصرية، والسيما نساء وفتيات    
  .)٣٥(ألن اإلعاقة الظاهرة قد تؤثر تأثرياً أقوى يف استعطاف الناس

 يف حاالت الرتاع    وتتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بصفة خاصة أيضاً للعنف          -٢٦
وتزيد الكوارث مـن    .  مما يرغمهن على اهلجرة أو التشرد      ،وغري ذلك من الكوارث الطبيعية    

سيما بالنسبة إىل الفتيات والنساء اللوايت يـواجهن عوائـق           اآلثار االجتماعية لإلعاقة، وال   
 بشأن العنـف    ٢٠١٠ وقد وثّق تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان الصادر يف عام         . أخرى

ضد النساء ذوات اإلعاقة يف مشال أوغندا حاالت متكررة لإلساءة والتمييز من قبل الغربـاء               
 ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أثناء الرتاع الذي نشب يف ،أفراد األسرةمن   بل   ،واجلريان

وقد ذكرت النساء اللوايت أُجريت هلم مقابالت من أجل التقرير أهنن حرمن من فرص              . البلد
 يف معسكرات املـشردين أو حـىت داخـل          ،ول على املؤن، كالغذاء وامللبس واملأوى     احلص

  . )٣٦(جمتمعاهتن احمللية
وال تتضمن املسامهات املقدمة معلومات كافية عن حالة النـساء اللـوايت أُصـنب                -٢٧

وقد ُيعزى هذا األمر يف جزء منه إىل عدم توافر بيانات ومعلومات . بإعاقات نامجة عن العنف
سـيما العنـف     بيد أن البحوث أظهرت أن العنف على أساس نوع اجلـنس، وال           . نفةمص

عواقب خطرية طويلة األجل على الـصحة البدنيـة والعقليـة           تكون له    ميكن أن    ،اجلنسي
ووفقاً لدراسة ُنشرت يف صحيفة الرابطـة     . )٣٧(للناجيات، مبا يف ذلك اإلصابة بعاهات دائمة      

 من عينة من النساء األستراليات مأخوذة على الصعيد الـوطين  الطبية األمريكية، فإنه قد ظهر 
وقد . )٣٨( العقلية واإلعاقة الذهنية   باضطرابات الصحة أن العنف اجلنساين يرتبط ارتباطاً كبرياً       

 إىل  ، كممارسة تشويه وبتر األعـضاء التناسـلية األنثويـة         ،ُتفضي أيضاً املمارسات الضارة   
  .ة والنفسيةجمموعة واسعة من العاهات البدني

__________ 

 European Roma Rights Centre, Parallel submission to the Committee on the Eliminationانظـر   )٣٤(
 of Discrimination against Women for the Czech Republic. Available from 

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/ERRC_2_CzechRepublic_CEDAW47.pdf and 

contribution of the International Organisation for Migration (IOM). 
)٣٥( Caring for Trafficked Persons. Guidance for Health Providers, IOM, Geneva, 2009 (available from 

http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf). 
)٣٦( “As if We Weren’t Human”, Discrimination and Violence against Women with Disabilities in 

Northern Uganda, Human Rights Watch, August 2010. 
 Persephone , “Violence against women with a disability”, Antwerp, January 2002, updated inانظر  )٣٧(

May 2008; and Amnesty International, Democratic Republic of Congo: Mass rape - time for 

remedies, 25 October 2004. Available from 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR62/018/2004.  

)٣٨( “Lifetime Prevalence of Gender-Based Violence in Women and the Relationship with Mental 

Disorders and Psychosocial Function”, 2011, pp. 513-521. 
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  لتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقةا اهلادفة إىلالتدابري   -رابعاً  

التشريع الالزم للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وعوامـل             -ألف  
  اخلطر
 التزامات واضحة بسن    ، القانون الدويل حلقوق اإلنسان    تقع على عاتق الدول، مبوجب      -٢٨

 ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ويشمل ذلك األفعـال          )٣٩(مجيع أفعال العنف  تشريع حيظر   
اإليداع القسري يف املؤسسات واإلكـراه      واليت يتعرضن هلا بدرجة أشد، مثل التعقيم القسري         

 بل أيضاً لتعزيـز     ، لضمان توفري احلماية القانونية فحسب     وهذا أمر مهم، ال   . على اإلجهاض   
  .أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقةثقافة عدم التسامح ب

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها إزاء مسألة العالج           وأعربت    -٢٩
 يف القانون أحكاماً    ، وأوصت الدول بأن تدرج     يف املؤسسات  القسري واإليداع غري الطوعي   

افقته التامة واملستنرية وأن تكفل أن حيترم       حتظر إخضاع املريض للجراحة أو للعالج دون مو       
 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٢٥ و ٢٣القانون الوطين حقوق املرأة املنصوص عليها يف املـادتني          

وحتظِّر املعايري الدولية األخرى حلقوق اإلنسان أيـضاً العـالج          . )٤٠(األشخاص ذوي اإلعاقة  
 النظر عن احلجـج الـيت   القسري واجلربي لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية بغض  

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضرورة توفري محاية        أكدتوقد  . "مصاحلهم الفضلى "تستند إىل   
 وعدم إخضاعهم ألية    ،خاصة يف حالة األشخاص غري القادرين على املوافقة موافقة صحيحة         

 أو القسرية   ةاإللزاميوقد تصل املعاجلة    . )٤١(جتارب طبية أو علمية من شأهنا أن تضر بصحتهم        
 املقرر  شّددوقد  . )٤٢( حد إساءة املعاملة والتعذيب    ،لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم النساء     

اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أيضاً               
إلعاقـة  أن املوافقة على العالج هي أهم مسألة من مسائل حقوق اإلنسان املتعلقـة با             على  

__________ 

حيدد القانون الدويل والسوابق القضائية املتعلقة حبقوق اإلنسان مسؤوليات الدول إزاء إيالء العناية الواجبـة         )٣٩(
 .E/CN.4/2006/61انظر . الختاذ تدابري لوضع حد للعنف ضد املرأة

)٤٠( CRPD/C/TUN/CO/1 ٢٩-٢٨، الفقرتان. 
 .٧ واملعاملة أو العقوبة القاسية، الفقرة املتعلق حبظر التعذيب) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم  )٤١(
، أوضح املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               ٢٠٠٨يف عام    )٤٢(

أن الفصل الطويل لألشخاص ذوي اإلعاقة عن اجملتمـع     ) A/63/175(الالإنسانية أو املهينة يف تقريره املؤقت       
مبا يف ذلك السجون ومراكز الرعاية االجتماعية ودور األيتام ومؤسسات الـصحة            بإيداعهم يف مؤسسات    

وأشار أيضاً إىل أن ضعف األشخاص ذوي اإلعاقة يعـين التقييـد الـشديد              . العقلية قد يبلغ حد التعذيب    
إلمكانية وصوهلم إىل سبل انتصاف قضائية وأن إخضاعهم للمعاجلة القسرية واإليداع غـري الطـوعي يف                

 .سسات خيالف أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملؤ
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 من املهم حتديداً أن تكون الضمانات اإلجرائية حلمايـة احلـق يف             ،العقلية، وبناء على ذلك   
  .)٤٣(املوافقة املستنرية حمكمة وأن ُتطبق تطبيقاً صارماً على حد سواء

وتظهر البحوث واملسامهات املقدمة ألغراض هذه الدراسة أن هناك عدداً مذهالً من              -٣٠
 املعاجلة القسرية أو غري الطوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية          جتيزني  الدول اليت لديها قوان   

ويف أكثر من نصف البلدان الـيت قـدمت         . "ملصلحتهم الفضلى "واالجتماعية عندما تكون    
بيانات، خيضع األشخاص ذوو اإلعاقة للعالج النفسي يف إطار ضمانات قانونيـة إذا كـان               

 معظم البلدان بأن إخضاع     وأقرت. "متناسباً"و "اًوريضر"و "معقوالً"و بشكل واضح " مربراً"
األشخاص للعالج غري الطوعي يقتضي ضمانات إجرائية ساعة إيداعهم يف املؤسسات، وقد            
تضمنت بعض املسامهات الواردة معلومات عن اإلجراءات اليت جيـب اتباعهـا يف هـذه               

األشـخاص املـودعني يف     وتشمل هذه الضمانات القانونية الرصد واملراقبة وحق        . الظروف
. مؤسسات بصورة غري طوعية يف الطعن قضائياً بإيداعهم غري الطوعي أو بعالج معني يتلقونه     

وأظهرت املسامهات املقدمة أن تنفيذ الضمانات اإلجرائية خيتلف فيما بني البلدان وأن النهج             
  .إىل االتساق بني بلد وآخراملتبعة تفتقر 

، )٤٤( لألشخاص ذوي اإلعاقة   تعترف باالستقالل الذايت  أن  ويتعني على الدول أيضاً       -٣١
وتعترف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بذلك       . وهو أمر حاسم يف منع أفعال العنف      

 أيـضاً   األمور األساسية ومن  . وتبتعد عن هنج الوصاية إىل هنج دعم القدرة على اختاذ القرار          
ووفقـاً  .  حال التعرض ألفعال العنف    ضمان فرص الوصول إىل سبل الطعن واالنتصاف يف       

 من االتفاقية فإن الدول األطراف ُتقر بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية             ١٢للمادة  
وقد أشارت جلنة حقـوق الطفـل يف   . خرين يف مجيع مناحي احلياة    على قدم املساواة مع اآل    

طور قدراهتم وذكّرت الدول     إىل أن األطفال هم أصحاب حقوق وفقاً لت        ٧تعليقها العام رقم    
وقد سـّنت   . بالتزاماهتا بتيسري املشاركة الفعلية لصغار األطفال يف عمليات تؤثر على منائهم          

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف ممارسة أهليتـهن القانونيـة          حق  بلدان كثرية قوانني ُتقيد     
  .  أو حترمهن من هذا احلقالكاملة
امهاهتا أن حظر التمييز على أساس اجلنس يف التشريع         وذكرت معظم البلدان يف مس      -٣٢

الوطين يتيح محاية كافية للنساء ذوات اإلعاقة على الرغم من عدم وجود إطار قانوين حمـّدد                
بيد أنه من الناحية العملية، قد ال تكـون         . حلماية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من العنف      

 ومراعية لألوضاع اخلاصة     للجميع ء والفتيات شاملة  احلماية من العنف املمنوحة عموماً للنسا     
وعلى سبيل املثال، ال تعترف التشريعات املتعلقـة بـالعنف          . للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة   

 أو اُألسرية اليت قد تعيش فيها النـساء ذوات          املرتلية بتنوع األماكن املرتيل يف حاالت كثرية     
__________ 

)٤٣( E/CN.4/2005/51 ٦٠ و٥٠-٤٨، الفقرات. 
احتـرام كرامـة    " فإن مبادئ االتفاقيـة هـي        ، من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٣وفقاً للمادة    )٤٤(

 ".ليتهماألشخاص املتأصلة واستقالهلم الذايت، مبا يف ذلك حرية تقرير خياراهتم بأنفسهم واستقال
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 فهـي ( اجلُناة احملتملني يف هذه السياقات       وبأنواع) ةكالدور اجلماعية أو دور الرعاي    (اإلعاقة  
التشريعات تعترف   ال   ،وباملثل). تتضمن على سبيل املثال العنف على أيدي مقدمي الرعاية         ال

مثل تلك املشار إليهـا  (املتعلقة بالعنف ضد املرأة غالباً ببعض أشكال العنف اخلاصة باإلعاقة    
قيوداً فيما يتعلق باملقاضاة، وقد يؤثر كذلك       ثّل ذلك   ومي).  أعاله ٢٧ إىل   ١٢يف الفقرات من    

  .اإليواء واستراتيجيات الوقايةيف أهلية احلصول على خدمات من قبيل دور 
متييزية يف بعض الدول، فإن معظم الدول لـديها  هناك أحكام قانونية وبينما ال تزال      -٣٣

على أساس نوع اجلنس واإلعاقة على أحكام غري متييزية عامة يف تشريعاهتا تتناول عدم التمييز  
 وضعت دول كثرية يف تشريعات حمددة أحكاماً تـنص علـى            ،وإضافة إىل ذلك  . حد سواء 

ومع ذلك، فـإن    . ملتعلقة بالعمالة والتعليم  حظر التمييز على أساس اإلعاقة، مثل التشريعات ا       
ذوات اإلعاقـة  هذه األحكام ال تنفذ يف حاالت كثرية بالنظر إىل كون النـساء والفتيـات     

زادت من تعقيدها املواقـف     يواجهن صعوبات مجة يف الوصول إىل القضاء، وهي صعوبات          
  .على أساس اجلنس واإلعاقة على حد سواءالقائم  العنف االجتماعية جتاه

  الربامج واملبادرات املتعلقة باملنع واحلماية  -باء  
 إىل تقييم مدى وجـود سياسـات      ُوّجه االهتمام أثناء حتليل الردود على االستبيان          -٣٤
برامج ُمحّددة بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وطـابع هـذه               أو

 إضافة إىل مدى مشل النساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يف الـربامج              ،السياسات أو الربامج  
  .والسياسات اليت تتناول خمتلف أشكال العنف على أساس نوع اجلنس

لة قليلة جداً على اخلطط والربامج والسياسات اليت تتنـاول األسـباب      أمث وُوجدت  -٣٥
وقد أكدت معظم الدول املُجيبـة أن       . األساسية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة      

 هو  ،أحد األسباب األساسية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، مبا يف ذلك اإلمهال            
 فإن اجلهود اليت بذلتها الدول لزيـادة        ،ومع ذلك . املمارسات التمييزية والتصورات النمطية   

التوعية باألسباب األساسية استهدفت األشخاص ذوي اإلعاقة بوجه عام ومل تـراع الُبعـد              
 اخلطوات اهلامة الرامية إىل تعزيز إعمال حقـوق         وذكرت عدة بلدان  . )٤٥(اجلنساين لإلعاقة 

بيد أن اجلهود   . الفتيات ذوات اإلعاقة، مبا يف ذلك يف جمال العمل والصحة والتعليم          النساء و 
، املبذولة للتصدي للتمييز حبكم الواقع ضد النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة كانـت     

 حمدودة، فيما ال يزال ربط اإلعاقة مبفهوم العنف اجلنساين على حنـو ُمجـٍد يف                على ما يبدو،  
ووردت معلومات ضئيلة يف الردود عن اجلهود الرامية إىل تعزيز          . ج احلكومية يطرح حتدياً   الربام

متكني النساء ذوات اإلعاقة اقتصادياً وحتقيق استقالليتهن وعن التدابري املُتخذة للقـضاء علـى              
__________ 

 محلة للتوعية يف مجيع أحناء البلد بـشأن         ٢٠١٠أبريل  / يف نيسان  ، أطلقت حكومة إيطاليا   وعلى سبيل املثال   )٤٥(
إىل تغـيري املواقـف اجملتمعيـة إزاء    رمت  ،"تعددت املهارات والرغبة يف احلياة واحدة   "اإلعاقة حتت شعار    

 .األشخاص ذوي اإلعاقة
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الفقر يف أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة على الرغم من وجود حبوث تظهر تأثر الكثريين مـن             
  .)٤٦( بالفقر، وبصفة خاصة النساء ذوات اإلعاقة،ص ذوي اإلعاقة، أكثر من غريهماألشخا
وأُشري يف بعض الردود إىل مبادرات ُمحّددة حلماية النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة               -٣٦

وعلى سبيل املثال، أصدرت احلكومة ومنظمات اجملتمـع املـدين يف      . اللوايت يتعرضن للعنف  
نجدة من أجل النساء ذوات اإلعاقة، وهو دفتر يتضمن معلومات عن           كرواتيا دفتر عناوين ال   

بيد أن مبادرات   . املؤسسات واملنظمات اليت تقدم اإلرشاد وأماكن اإلقامة إىل ضحايا العنف         
  .من هذا النوع نادرة واجلهات اليت تتخذها يف معظم األحيان هي منظمات غري حكومية

ود من الردود إىل قضايا وجهت فيها الـربامج         وإضافة إىل ذلك، أُشري يف عدد حمد        -٣٧
واخلطط والسياسات اليت تتصدى للعنف على أساس نوع اجلنس اهتماماً خاصاً إىل حالـة              

ه كثرياً ما   ومع ذلك فقد تبني من الردود أن      . )٤٧(النساء والفتيات ذوات اإلعاقة واحتياجاهتن    
ات الدعم، مبا يف ذلك الرعاية   خدماحلصول على    النساء والفتيات ذوات اإلعاقة      علىيصعب  
. مراكز وأماكن اإلقامة اجملتمعية املخصصة للنساء ضـحايا العنـف         ، والوصول إىل    الصحية

وينطبق ذلك بشكل خاص على النساء ذوات القدرة احملدودة على احلركة ألن مرافق اإلقامة              
. ي اإلعاقة شخاص ذو يف حاالت الطوارئ ال تليب يف الغالب املعايري البدنية الدنيا لوصول األ           

وتواجه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أيضاً صعوبات يف حصوهلن على اخلدمات الـصحية             
واالجتماعية املتاحة لعامة الناس، وُيعزى ذلك إىل عوائق احلركة والتواصل وإىل عدم وجود             

ة احلسية  تدريب كاٍف للموظفني، مبا يف ذلك يف جمال كيفية التواصل مع النساء ذوات اإلعاق             
وقد أقرت عدة دول مبواِطن القصور تلك ويعكف بعض هذه الدول على وضع             . أو الذهنية 

  . )٤٨(مشاريع منوذجية ملعاجلة هذه احلالة

__________ 

  /www.pwc.com.au/industry/government). ايس ووتر هاوس كـوبرز    حسبما ذُكر يف تقرير أعدته مؤسسة بر       )٤٦(
assets/disability-in-australia.pdf), approximately 45 per cent of people with a disability in Australia 

live either near or beneath the poverty line. 
 للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن حبث وتعزيز الوسائل           تقترح اخلطة الوطنية   ،يف أستراليا على سبيل املثال     )٤٧(

اليت ترمي إىل حتسني الوصول إىل قضايا العنف املرتيل والتصدي هلا وتوفري خدمات للنساء ذوات اإلعاقـة يف                  
للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة عن طريق وضـع ُنهـج          حتسني اخلدمات املقدمة     ودعم   ،حال االعتداء اجلنسي  

 وحتسني إمكانية الوصول إىل العدالة للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة الذين يتعرضـون             ، على األدلة  جديدة قائمة 
 وتعزيـز   ،للعنف وتقدمي ِمنح من أجل برامج الوقاية األولية إىل املنظمات العاملة مع النـساء ذوات اإلعاقـة                

           باب الـضعفاء ذوي    ويشمل ذلـك اسـتهداف الـش       ،عالقات تقوم على االحترام يف جمموعة من احلاالت       
 .اإلعاقة الذهنية

 ومراكز األزمات جهـوداً متـضافرة يف الـسويد           بذلت منظمات النساء ذوات اإلعاقة     ،وعلى سبيل املثال   )٤٨(
ويف . والنرويج من أجل إجياد سبل لتحسني اخلدمات املتاحة للنساء ذوات اإلعاقة اللوايت يتعرضـن للعنـف               

املعنيـة   ٣٣    لاراكز األزمـات    مل استعراضاً   ٢٠٠٦أجرت والية إيلينوي يف عام      الواليات املتحدة األمريكية،    
 مدى االستجابة الحتياجات اإلعاقة ووضعت جمموعة من األدوات هلـذه           ملعرفةمبواجهة االغتصاب يف الوالية     

 .املراكز وجلميع املنظمات املعنية مبسألة اإلعاقة
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واملبادرات اليت تتصدى لقضايا النساء والفتيـات       تدابري احلماية واملنع    وفيما خيص     -٣٨
ور إيواء مدعومة، أشـارت عـدة   ذوات اإلعاقة اللوايت يودعن يف املؤسسات أو يعشن يف د   

مسامهات إىل األحكام القائمة اليت تنص على ضمان إجراء زيارات وعمليات تفتيش منتظمة، 
بيد أن هناك بيانات    . وإىل وجود بروتوكوالت ملنع العنف على أيدي مقدمي الرعاية املهنيني         

دامها وعن املـوارد  ضئيلة عن تقارير التفتيش وعن مدى مالءمة البيانات اليت ُجمعت واستخ  
. املتاحة لضمان فرض رقابة منتظمة على املؤسسات وتوفري تدريب مناسب ملقدمي الرعايـة            

وتشري التقارير املقدمة من املنظمات غري احلكومية واملنظمات املعنية مبسألة اإلعاقة إىل أن هذه 
  .اجلهود ال تزال غري كافية وغري فعالة

  املقاضاة والعقاب  -جيم  
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة أن تكفـل الـدول             ١٣ي املادة   تقض  -٣٩

يف ذلـك تـوفري     األطراف متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقهم يف اللجوء إىل القضاء، مبـا             
 اليت تتناسب مع أعمارهم بغرض تيـسري مـشاركتهم يف اإلجـراءات             التيسريات اإلجرائية 

علومات كافية تتيح مقارنـة عـدد املالحقـات         وال تتضمن املسامهات الواردة م    . القانونية
قامت هبا الدولة يف جرائم تنطوي على العنف ضد النـساء والفتيـات ذوات              القضائية اليت   

وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه .  السكان باقيباملالحقات اليت ختص    اإلعاقة  
 أو املهينة إىل أن احلواجز االجتماعية حتد        من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       

ويستند هذا  . )٤٩(من وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء على قدم املساواة مع غريهم           
الرأي إىل النتائج اليت خلُصت إليها منظمات غري حكومية، وهي نتائج تـبني أن حـوادث                

. )٥٠(االجتماعيةلباً بسبب احلواجز  غاُيحقَّق فيهاالعنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ال      
وتشمل هذه احلواجز عدم قيام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون برفع شكاوى جنائية بـسبب              

 واحلواجز اهليكلية، مثل شرط األهلية القانونية العتبار        ،تصوراهتم النمطية للنساء ذوات اإلعاقة    
لعنف، مثل الصدمات الكهربائيـة      والقوانني اليت جتيز بعض أشكال ا      ،"شاهد عدل "الشخص  

وعدم جترمي أشكال حمددة من العنف الذي تتعرض له         والعالج بالصعق بالصدمات الكهربائية،     
  ). أعاله٢٧ إىل ١٢انظر الفقرات من (النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

 وقد تكون النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أقل وعياً حبقوقهن وبوسائل املطالبة هبذه             -٤٠
وعلى النحو الذي نوقش أعاله، كثرياً ما يكون الضحايا غري قادرين أيـضاً علـى               . احلقوق

__________ 

 ، واألشكال القاسية من التقييد والعـزل      ، واإلمهال ،وصفهاتشمل أوجه الضعف أنواعاً من اإلذالل يتعذر         )٤٩(
 .٣٨، الفقرة A/63/175. إضافة إىل العنف البدين والعقلي واجلنسي

)٥٠( Impact: feature issue on violence against women with developmental or other disabilities, Institute 

on Community Integration and Research and Training Center on Community Living, University of 

Minnesota, vol. 13, No. 3 (available from http://ici.umn.edu/products/impact/133/). 
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غري راغبني يف اإلبالغ عنها عندما يرتكبها مقدمو        أو قد يكونون    التعرف إىل حاالت العنف     
وإضافة إىل ذلك، . الرعاية أو أشخاص من البيئة احمليطة هبم بشكل مباشر خشية فقدان الدعم        

وجودهن يف املؤسسات وعدم وصوهلن إىل      بسبب  شكاوى  تقدمي  ا يتعذر على النساء     غالباً م 
  .خدمات دعم التنقلوسائط النقل أو 

وحىت عندما ترغب الضحية يف ممارسة حقها وتقدمي شكوى فإهنا قد حتـرم مـن                 -٤١
اذ الوصول املادي إىل مراكز الشرطة وتواجه صعوبات يف التحدث إىل املوظفني املكلفني بإنف            

 وإضافة إىل ذلك، قد ال يليب نظام القضاء احتياجاهتن البدنية واحتياجات التواصـل            . القانون
وقد ال تكون تدابري محاية الضحايا والتدابري األخرى الرامية         . غريها من االحتياجات املعينة    أو

ـ      ضحايا كافية للنساء ذوات اإلعاقة، فضالً عن        إىل دعم ال    ةالنـساء ذوات اإلعاقـة الذهني
  . كثرياً ما يعتربن نساًء يفتقرن إىل املصداقيةيدلني بشهادهتن النفسية االجتماعية اللوايت  أو
وكثرياً ما ميتنع أعضاء النيابة العامة عن فتح قضايا تتعلق بـالعنف ضـد النـساء                  -٤٢

 يف  والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية ألهنا قد تتطلب موارد أكرب بالنظر إىل احلاجة إىل التحقيق             
 القضاة وقضاة التحقيق  وباملثل، قد يقلل    . )٥١(مقدرة الضحية على املوافقة واإلدالء بالشهادة     

 مما يـؤدي  ،من شأن بعض أشكال العنف بسبب التصورات اجملتمعية الواسعة النطاق لإلعاقة    
 املرأة على مواجهةالوساطة وإجبار حنو حتبيذ أو إىل نشوء نزعة إصدار أحكام غري مناسبة   إىل  
وإضافة إىل ذلك، ال يكون التمثيل القانوين يف حاالت كثرية ميسور التكلفة للنـساء              . اجلناة

 ميكن أن تواجه النساء والفتيات اللوايت يعشن يف املناطق الريفية           ،وبوجه عام . ذوات اإلعاقة 
 فيما خيـص شـكاوى   نيوالنائية صعوبات خاصة يف احلصول على املشورة والتمثيل القانوني  

وتزيد اإلعاقة  .  بالعنف املرتيل وما يرتبط بذلك من قانون األسرة ومسائل محاية الطفل           تتعلق
  .هذا الوضعمن تعقيد 

وتشري الردود الواردة إىل عدم وجود برامج منهجية لتـدريب القـضاة واحملـامني                -٤٣
بل واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة والـس             

  .)٥٢(الفعالة للتحدث إليهن

__________ 

  Prosecuting disability hate crime: the next frontier”, 2 March 2011, speech by Keir Starmer“انظر  )٥١(
QC, the Director of Public Prosecutions to the University of Sussex, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland (available from  
www.cps.gov.uk/news/articles/prosecuting_disability_hate_crime/ .(       وقد أشار املدير يف خطابـه إىل

 .ت جيدة إىل الضحايا والشهود ذوي اإلعاقةأن نظام القضاء اجلنائي مل يقدم إىل اليوم خدما
خلُصت االستراتيجية الوطنية األسترالية لإلعاقة إىل أن ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة بفعاليـة إىل                )٥٢(

القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين يقتضي املزيد من التوعية يف أوساط اجلهاز القضائي وموظفي احملاكم                
 تدريب مناسب لألشخاص    توفريويشمل ذلك التشجيع على     . ختصني بقضايا اإلعاقة  واملهنيني القانونيني امل  

 .العاملني يف جمال إقامة العدل، مبن فيهم املوظفون يف مراكز الشرطة والسجون
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  التعايف والتأهيل  -دال  
فيما خيص النساء والفتيات اللوايت ينجني من العنف ويستطعن التخلص من بـراثن               -٤٤

 بيئة أو حالة تتسم بالتعسف والعنف، فإن اآلثار النامجة عن ذلك قد تكون وخيمة وطويلـة               
ور بالذنب أو بالعـار، وعـدم الثقـة    وتشمل هذه اآلثار تدين احترام الذات، والشع  . األمد

بالنفس وباآلخرين، وآثار االكتراب أثناء الصدمة والتايل للـصدمة، ومـشاكل اإلدمـان،             
  .واحلزن، والكآبة، واألفكار االنتحارية

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تتخـذ الـدول            ١٦وتقضي املادة     -٤٥
 استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة عافيتـهم البدنيـة         األطراف مجيع التدابري املناسبة لتشجيع    

واإلدراكية والنفسية وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع عندما يتعرضون ألي شكل            
  . من أشكال العنف أو االعتداء

نـوع اجلـنس    بوتتضمن املسامهات الواردة معلومات ضئيلة عن التدابري اخلاصـة            -٤٦
ل من أجل إعادة تأهيل النساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة اللـوايت     واإلعاقة اليت اختذهتا الدو   

وعلى الرغم من وجود بعـض األمثلـة اجليـدة الـيت            . يتعرضن للعنف وإعادة إدماجهن   
  .يبدو أن هناك نقصاً بوجه عام يف اخلدمات املتخصصة والسهلة املنال، )٥٣(ذكرت
ساء والفتيات ذوات اإلعاقـة     وإن الكثري من العقبات اليت تعرقل إمكانية وصول الن          -٤٧

اللوايت يقعن ضحايا للعنف إىل القضاء تظهر أيضاً عندما يطلنب احلصول على خدمات صحية         
وخدمات أخرى ضرورية لتشجيع استعادة عافيتهن البدنية واإلدراكية والنفـسية وإعـادة            

  .تأهيلهن وإدماجهن يف اجملتمع
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه الـضوء علـى        وقد سلطت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف         -٤٨

وأشارت يف تقريرها املتعلق باألشكال     . التمييز يف جمال احلصول على الرعاية واخلدمات الصحية       
املتعددة للتمييز إىل أن النساء اللوايت يفتقرن إىل رأمسال اجتماعي وثقايف قد حيرمن من اخلدمات               

أو يتلقني رعايـة غـري    قب التماس املساعدة الطبيةالصحية أو الطبية املناسبة أو خيشني من عوا       
وإن وقع هـذه    . تتوافر فيها اخلدمات الصحية    سليمة أو رديئة املستوى أو يعشن يف أماكن ال        

بـالنظر إىل أن     أكثر شـدة  أو البدنية   /احلالة على النساء اللوايت يعانني من اإلعاقة اإلدراكية و        
 ولذلك فقـد    ،تزال مستمرة يف معظم البلدان     الحاالت التحّيز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة       

  .)٥٤(تتوافر فيها رعاية متخصصة طلنب رعاية أو قد يعشن يف أماكن التيأهنن ُيعترب  ال

__________ 

صيفية للنساء ذوات اإلعاقة اللـوايت يتعرضـن للـضرب     خميمات   تنظم حكومة السويد     ،على سبيل املثال   )٥٣(
 ٢٠١١أغسطس  / ويف آب  .تاح فيها للمشاركني فرصة تبادل معارفهم وخرباهتم      وملوظفي مراكز األزمات ت   

نظمت والية إيلينوي عشر حلقات عمل يف مجيع أحناء الوالية من أجل موردي خدمات اإلعاقـة هبـدف                 
 .تعزيز استجابتهم لوضع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون لالعتداء اجلنسي

)٥٤( A/HRC/17/26 ، ٤٧الفقرة. 
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
هناك نقص عام يف البيانات املنهجية واملصنفة اليت تتعلق بالعنف ضـد النـساء                -٤٩

عندما توجد إحصاءات تتعلق بذلك فهي ال تكون كاملة         وحىت  . والفتيات ذوات اإلعاقة  
وتظهر دراسات كثرية واستقصاءات عديدة ارتفاع      . ختص سوى بعض أشكال العنف     وال

معدل العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على أيدي جهات فاعلـة              
  . خمتلفة ويف أماكن متعددة

ساء والفتيات ذوات اإلعاقة غـري مرئـي        يزال العنف الذي تتعرض له الن      وال  -٥٠
 التـشريعي   ذل يف الوقت احلاضر على املـستوى      عموماً، وغالباً ما ختفق اجلهود اليت تب      

واإلداري والسياسايت يف الربط بصورة جمدية بني نوع اجلنس واإلعاقة ويف التصدي على             
  .احملددةلعوامل اخلطر والضعف النحو املالئم 

على أساس نوع اجلنس ال تراعي غالبـاً        القائم  تتصدى للعنف   وإن الربامج اليت      -٥١
أو  ال تكـون متاحـة    اخلـدمات   أن   إىل ذلك    ويضاف. النساء والفتيات ذوات اإلعاقة   

هناك عقبات كثرية تعترض بشدة إمكانية وصـول        أن  ميكن احلصول عليها بسهولة و     ال
يدرج ُبعد جنـساين يف  يان ويف كثري من األح . النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إىل القضاء     

  .الربامج اليت تعزز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مسارين يف التصدي للعنف ضد النساء والفتيات       ذي  ومن الضروري اتباع هنج       -٥٢

فمن ناحية، ينبغي وضع برامج ملنع العنف ضد النساء وضمان إمكانيـة            . ذوات اإلعاقة 
ت القانونية واالجتماعية والطبية وتنفيـذها      وصوهلن إىل القضاء وتدابري احلماية واخلدما     

ومـن  . )٥٥(اإلعاقة وسهولة وصوهلن إليها   ذوات  النساء والفتيات   إشراك  على حنو يضمن    
ناحية أخرى، ينبغي تنفيذ برامج واستراتيجيات حمددة تستهدف الفتيات والنساء ذوات           

 يرمـي إىل    كلياع هنج   وينبغي أن يكون اهلدف هو اتب     . )٥٦(اإلعاقة وفقاً للمعايري الدولية   
 مع ،ةالقضاء على التمييز والتشجيع على االستقالل الذايت والتصدي لعوامل اخلطر احملدد

  .توجيه االهتمام الكايف جملاالت التعليم والعمالة والصحة واحلماية االجتماعية
وينبغي وضع هذه السياسات والربامج يف إطار شراكة وثيقة مع النساء والفتيات              -٥٣
ت اإلعاقة واملنظمات املعنية مبسألة اإلعاقة، مبا يف ذلك املنظمات اليت تقدم اخلدمات             ذوا

  :أن يشمل ذلك ما يليو ،للناجيات

__________ 

 .٢٢-٢١، الفقرتان CRPD/C/ESP/CO/1انظر  )٥٥(
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري               ) أ(٤تقضي املادة    )٥٦(

، مبـا يف     واملعاقبة عليه  العنف املرتيل واملالئمة التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري ملنع العنف ضد النساء           
 . ذوات اإلعاقةذلك العنف ضد النساء والفتيات
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 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٣١  وفقاً للمادة  ،ضمان مجع معلومات مناسبة     )أ(  
 عن مجيع أشـكال العنـف    ،األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية وحبثية        

 على أن تكون مصنفة حبسب اجلـنس        ،تعرض له النساء والفتيات ذوات اإلعاقة     الذي ت 
  وينبغي إدراج اإلعاقة يف الدراسات االستقصائية اليت تتعلق باإليذاء؛. والعمر واإلعاقة

 جتـاه وضع برامج إلذكاء الوعي من أجل تغيري التصورات اجملتمعيـة             )ب(  
ف احملدد الذي يتعرض له األشخاص ذوو       األشخاص ذوي اإلعاقة وإلقاء الضوء على العن      

 وذلـك   ،اإلعاقة، مبا يف ذلك احلاالت اليت تعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للعنف           
   من االتفاقية؛٨ وفقاً للمادة

أو تعديل التشريع املتعلق بالعنف ضد املرأة لضمان أن ينص /استعراض و  )ج(  
لفتيات ذوات اإلعاقة وفقاً لألحكام على حظر صريح جلميع أشكال العنف ضد النساء وا      

ذات الصلة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    غريها من   التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، و      

علق بالعنف ضـد  ذات الصلة، وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً ضمان أن يراعي التشريع املت          
أو العنف املرتيل األشكال احملددة للعنف اليت تعـاين منـها النـساء والفتيـات               /املرأة و 
  اإلعاقة؛ ذوات

 مبوجـب   )٥٧(حظر التعقيم القسري لألطفال والكبار على أساس اإلعاقة         )د(  
  وجود ضمانات إجرائية مناسبة حلماية احلق يف املوافقة احلرة واملـستنرية           وتأمنيالقانون  
  واملسبقة؛
 وجود  وتأمني أو القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة       اإللزاميحظر العالج     ) ه(  

  ضمانات إجرائية كافية حلماية احلق يف املوافقة املستنرية واملسبقة؛
  وعنـد  ،األطفـال بر املمارسات الضارة    حتظتنفيذ القوانني القائمة اليت       )و(  
  ذه املمارسات؛ اعتماد قوانني جديدة للقضاء على ه،االقتضاء
ضمان أن تتاح للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة اخلـدمات والـربامج             )ز(  

سيما  ويشمل ذلك ضمان إتاحة املرافق، وال     . املصممة حلماية النساء والفتيات من العنف     
 وإدراج اإلعاقة يف صلب املواد والدورات التدريبية        ؛ للنساء ذوات اإلعاقة   ،دور اإليواء 

 وضمان نشر معلومات عن احلماية      لعاملني يف جمال العنف ضد املرأة؛     نيني ا املوجهة إىل امله  
  يف شكل سهل املنال؛املتاحة وغري ذلك من اخلدمات املتيسرة 

التصدي حلاالت الضعف اخلاصة باإلعاقة، بطرق منها تقدمي اخلـدمات            )ح(  
 فضالً  ،ع احمللي والدعم االجتماعي إىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على مستوى اجملتم         

__________ 

)٥٧( CRC/C/GC/9 ٦٠، الفقرة. 
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 وضمان وجود رقابة مؤسسية     ؛عن األجهزة املساعدة لتفادي عزلتهن ومالزمتهن للمرتل      
 وضمان حـصول    ؛كافية على املؤسسات اليت تقيم فيها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة         

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة واألشخاص الذين حييطون هبن مباشرة على املعلومات اليت 
 ؛واإلبالغ عنـها   والتعرف عليها يفية منع حاالت االستغالل والعنف واالعتداء       تتعلق بك 

وتقدمي معلومات يف شكل سهل املنال إىل النـساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة بـشأن                
 وتثقيف مقدمي الرعاية وغريهم من مقدمي خدمات الرعايـة          ؛اجلنسية واإلجنابية  احلقوق
املني مع األشخاص ذوي اإلعاقـة لتحديـد         ووضع بروتوكوالت للمهنيني الع    ؛الصحية

حاالت العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة املودعات يف املؤسسات أو اللـوايت             
  يعشن يف بيئات مغلقة؛

 للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأعضاء      الكايفضمان توفري التدريب      )ط(  
 األشـخاص ذوو    يتعـرض لـه   الذي   أشكال وأمناط العنف     بشأنالنيابة العامة والقضاة    

 فضالً عن وضع آليات حماسـبة ملنـع املمارسـات           ،اإلعاقة، مبن فيهم النساء والفتيات    
. وينبغي إتاحة الترمجة بلغة اإلشارة يف إجراءات الشرطة واحملاكم. التمييزية واملعاقبة عليها  

والفتيات ذوات  املساعدة القانونية للنساء    خدمات  وينبغي أيضاً إتاحة املشورة القانونية و     
  اإلعاقة وتيسري إمكانية احلصول عليها؛

 املتاحة للنساء والفتيات     القائمة املشورة اجملانية والربامج  ضمان أن تكون      )ي(  
 لوايت يتعرض لالعتداء أو الناجيـات منـه       نساء والفتيات ذوات اإلعاقة ال    متاحة أيضاً لل  

 الربامج علـى    نبغي أن تشجع هذه   وي. اهتن احملددة  احتياج  عليه وأن تراعى   الشاهدات أو
وينبغي أيضاً اختاذ   .  واحترام كرامتهم  مستقالهل وعلى ا  على النفس ضحايا العنف   اعتماد  

مبا يف ذلك احلصول علـى اخلـدمات        (جة كافية من احلماية االجتماعية      تدابري لتعزيز در  
شـاهدات  و كن   لعنف أ  ل تعرضنتيات ذوات اإلعاقة اللوايت     للنساء والف ) وتأمني الدخل 

  .تعزيز االستقالل الذايت هبدف ، أثناء عملية االعتداء وبعدها،عليه

        


