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  الدورة السابعة والستون
        * من جدول األعمال املؤقت٢٨البند 

  النهوض باملرأة    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة تقريـر املُقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف               
  .٦٥/١٨٧ اجلمعية العامة ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، رشيدة ماجنو، عمال بقرار
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  تقرير املُقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه    
  

  موجز  
هــذا ثــاين تقريــر تقدمــه املُقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة، أســبابه وعواقبــه،     

طة ويعـرض التقريـر حملـة عامـة عـن أنـش            .٦٥/١٨٧رشيدة ماجنو، عمال بقرار اجلمعيـة العامـة         
  .املقررة اخلاصة ويناقش مسألة العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة

      
  احملتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة  -ثانيا   

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  -ألف     
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتقرير املوضوعيا  - بـاء     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل والنشرات الصحفية  - جيم     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة وضع املرأة  - دال     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أخرى  - هاء     

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة  - ثالثا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . فهم النموذج االجتماعي للعنف ضد النساء ذوات اإلعاقة  - بـاء     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقةمظاهر   - جيم     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األسباب والعواقب  - دال     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طار املعيارياإل  - هاء     

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلالصة  - رابعا   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  -خامسا   
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  مقدمة  -أوال   
هذا هو ثاين تقرير تقدمه املقررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة، أسـبابه وعواقبـه،                      - ١

ويتــضمن الفــرع الثــاين مــوجزا . ٦٥/١٨٧رشــيدة مــاجنو، إىل اجلمعيــة العامــة، عمــالً بقرارهــا 
، وينـاقش الفـرع     ٢٠١٢يوليه  / ومتوز ٢٠١١أكتوبر  /قررة اخلاصة بني تشرين األول    ألنشطة امل 

  . العنف ضد النساء ذوات اإلعاقةالثالث مسألة
  

  األنشطة  -ثانيا   
  الزيارات القطرية  -ألف   

إىل  ١١ دن، مـن  ألريف الفترة قيد االستعراض، قامت املقررة اخلاصة ببعثات قطرية إىل ا            - ٢
؛ ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ إىل   ٩؛ والـصومال، مـن      ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤

ــن  ــا، مــ ــاين ٢٦ إىل ١٥وإيطاليــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــن  ؛٢٠١٢ينــ ــليمان، مــ ــزر ســ  إىل ١٢ وجــ
  .٢٠١٢مارس / آذار٢٦ إىل ١٨ة، من ؛ وبابوا غينيا اجلديد٢٠١٢مارس /آذار ١٦
 طلباهتــا زيــارة البوســنة   ، تلقــت املقــررة اخلاصــة ردودا إجيابيــة علــى    ٢٠١٢ويف عــام   - ٣

واهلرسك، وكرواتيا، واهلند، وهي تشكر حكومات هذه البلدان على ذلك، وحتـث احلكومـات              
اليت مل تستجب بعُد على أن تتفضل باالستجابة، وتتطلـع إىل تلقـي ردود إجيابيـة مـن حكومـات         

  .ونيبال)  البوليفارية-مجهورية (ابوي وفرتويال أوزبكستان وبنغالديش وتركمانستان وزمب
  

  لتقرير املوضوعيا  -باء   
املقــدم إىل جملــس حقــوق ) A/HRC/20/16(ركــز التقريــر املوضــوعي للمقــررة اخلاصــة   - ٤

 علــى عمليــات القتــل املتــصلة بنــوع اجلــنس الــيت تــستهدف ٢٠١٢يونيــه /اإلنــسان يف حزيــران
يـست حـوادث    وهـي ل  . النساء ومتثل أقسى مظهر تتجلى فيه أشكال العنف القائمة ضـد املـرأة            

منفصلة تنشأ فجأة وبشكل غري منتظر، وإمنا متثـل آخـر مـا يـتم التعـرض لـه يف سلـسلة متواليـة                     
وأبـرز التقريـر أن انتـشار مظـاهر خمتلفـة مـن عمليـات القتـل املتـصلة بنـوع                     . من أعمال العنـف   

وهـذه املظـاهر املتجـذرة ثقافيـا        . اجلنس، علـى صـعيد العـامل، بلـغ درجـات تبعـث علـى اجلـزع                
. جتماعيا ظلت ُتقبل دون عقاب على أهنا قاعدة سلوك أو ُتقاَبـل بالتـسامح أو تلقـى التربيـر                  وا

واتضح أن هناك قصورا إىل حد بعيد يف مسؤولية الـدول عـن تـوخي احلـرص الواجـب لتعزيـز                    
  .ومحاية حقوق املرأة عموما وحقها يف حياة خالية من العنف، بشكل خاص
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  فيةالرسائل والنشرات الصح  -جيم   
تعلقت الرسائل املوجهة إىل احلكومات مبجموعة واسعة من القضايا اليت تعكـس منطـا                - ٥

 A/HRC/20/30انظـر   (وأسـبابه وعواقبـه      من عدم التكافؤ والتمييز املتـصلني بـالعنف ضـد املـرأة           
حلكومــات أجابــت   وتأســف املقــررة اخلاصــة ألن قلــة قليلــة فقــط مــن ا       ). A/HRC/19/44 و
  .هة إليها خالل الفترة املشمولة بالتقريرالرسائل املوج عن
وأصــدرت املقــررة اخلاصــة أيــضا بيانــات صــحفية، ســواء بــصفتها الفرديــة أو بــصورة    - ٦

  .مشتركة مع أطراف أخرى لديها واليات
  

  جلنة وضع املرأة  -دال   
، قدمت املقررة اخلاصة بيانا مكتوبـا إىل جلنـة وضـع املـرأة،              ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٩يف    - ٧
  .تصادية للمرأة الريفية ومتكينهابرزت فيه ضرورة كفالة املشاركة االجتماعية والثقافية واالقأ

  
  أنشطة أخرى  -هاء   

ــؤمترات          - ٨ ــن امل ــدد م ــررة اخلاصــة يف ع ــالتقرير، شــاركت املق ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت
  .وحلقات العمل واملناسبات املوازية بشأن مواضيع هلا صلة بواليتها

، عقدت املقررة اخلاصة اجتماعـا لفريـق خـرباء          ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    - ٩
يف نيويورك الستقاء بيانات من أجل تقريرها املتعلق بعمليات القتل املتـصلة بنـوع اجلـنس الـيت                  

  .تستهدف النساء
، نظمــت اجتماعــا إقليميــا للخــرباء يف تــونس، باالشــتراك   ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران  - ١٠

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف تـونس ومكتبـها يف مشـال أفريقيـا؛ التقـى فيـه                مكتب مفوضية   
ــة يف تــوخي احلــرص    . خــرباء وأكــادمييون مــن املنطقــة  وركــز االجتمــاع علــى مــسؤولية الدول

  .الواجب ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
 عقـدت   ،٢٠١٢يونيـه   /جمللـس حقـوق اإلنـسان، يف حزيـران        العـشرين   وخالل الدورة     - ١١

املقررة اخلاصة اجتماعـا موازيـا مـع اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف الـصومال،                    
  .تناول موضوع حقوق املرأة يف الصومال
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  تقرير عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة  -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

حـسب التقريـر العـاملي حـول        ف. متثل النساء ذوات اإلعاقة نسبة هامة من سكان العامل          - ١٢
ــام   ــة لع ــة وا   ٢٠١١اإلعاق ــصحة العاملي ــة ال ــن منظم ــصادر ع ــاء     ال ــدر أن زه ــدويل، يق ــك ال لبن

وتـشري عتبـة مــستوى   . املائـة مـن سـكان العـامل يعـانون مـن شــكل مـن أشـكال اإلعاقـة          يف ١٥
 . لــدى اإلنــاث١٩,٢، يقابلــه ١٢اإلعاقــة إىل أن معــدل انتــشار اإلعاقــة لــدى الــذكور يبلــغ    

. ويتــضح مــن هــذين الــرقمني أن النــساء ذوات اإلعاقــة يــشكلن نــسبة هامــة مــن ســكان العــامل 
وبالرغم من تطور األطر املعياريـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة ولألشـخاص ذوي اإلعاقـة،                   

 اهتمامـا كافيـا، ويظـل العنـف ضـد النـساء        فإن أثر التقاء عـاملي نـوع اجلـنس واإلعاقـة مل يلـقَ             
  .قة مسألة مل جير التصدي هلا يف الغالبذوات اإلعا

 الذي قدمته املُقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة، أسـبابه            ٢٠١١وركز تقرير عام      - ١٣
 األشـــكال املتعـــددة واملتقاطعـــة علـــى) A/HRC/17/26(وعواقبـــه إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان 

والحظ أن عوامـل مـن قبيـل القـدرة     التمييز اليت تسهم يف توليد العنف ضد املرأة وُتفاِقمه،    من
األصل اإلثـين، واللغـة، والـدين، وامليـل         /البدنية، والسن، وإمكانية الوصول إىل املوارد، والعرق      

وبــالرغم . لــذي تتعــرض لــه املــرأةاجلنــسي واهلويــة اجلنــسانية والطبقــة ميكــن أن تفــاقم العنــف ا 
لعنـف الـذي تتعـرض لـه مجيـع          أن النساء ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال كثرية من نفـس ا           من

 يتخــذ العنــف -  فإنــه ملــا يلتقــي عــامالَ نــوع اجلــنس واإلعاقــة وغريمهــا مــن العوامــل  - النــساء
  .ضدهن أشكاال فريدة من نوعها، وتكون له أسباب ونتائج فريدة من نوعها

ويف الــسنوات األخــرية، مت تــسليط مزيــد مــن الــضوء إىل حــد مــا علــى جتــارب النــساء   - ١٤
ويدل حتليل لنقاط االلتقاء بني أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             . عاقةذوات اإل 

ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك العديد من قرارات األمم املتحـدة              
 حقــوق األشــخاص ذويوإعالنــات الــسياسة العامــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان وحقــوق املــرأة و

ضافر املوجود من أجـل حفـز التغـيريات يف القـوانني والـسياسات واملمارسـات         اإلعاقة، على الت  
  .لضمان أن تشمل عملية فهم العنف ضد املرأة والتصدي له النساء ذوات اإلعاقة

، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق              ١٧/١١ويف القرار     - ١٥
مــسألة العنــف ضــد النــساء والبنــات واإلعاقــة، اإلنــسان أن تعــد دراســة حتليليــة مواضــيعية عــن 

واسـتند التقريـر النـاتج      . بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة، أسـبابه وعواقبـه            
إىل تقارير وردت من الدول األعـضاء ووكـاالت وبـرامج           ) Corr.1  و A/HRC/20/5(عن ذلك   

  .ت غري حكوميةاألمم املتحدة ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظما
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واهلدف من هذا التقرير هو التعمق يف االستنتاجات اليت توصلت إليها دراسـة املفوضـية              - ١٦
وإضـافة إىل هـذا، يبحـث       . ويف حبث مظاهر العنف ضد النـساء ذوات اإلعاقـة وأسـبابه وعواقبـه             

  .اتالتقرير بإجياز األطر القانونية الدولية واإلقليمية املتصلة باملوضوع ويقدم توصي
  

  فهم النموذج االجتماعي للعنف ضد النساء ذوات اإلعاقة  -باء   
جيب لتحليل العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة أن ُيبَنى على فهمٍ للنموذج االجتمـاعي                - ١٧

وتقـدِّم  . لإلعاقة وأن َيْعِكس ذلك الفهم، مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة   
فاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة النمـوذج االجتمـاعي لإلعاقـة،               من ات  ١الديباجة واملادة   

بتوصــيف اإلعاقــة بأهنــا حالــة ناشــئة عــن التعامــل مــع خمتلــف احلــواجز الــيت قــد متنــع مــشاركة   
. األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــصورة كاملــة وفعالــة يف اجملتمــع علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين  

بيـد أنـه يعتـرض علـى البيئـتني          . ريهـا علـى الـشخص     املنظور ال ينفي وجـود العاهـة أو تأث         وهذا
  .املادية واالجتماعية واألطر القانونية اليت تؤثر تأثرياً سلبياً على األشخاص ذوي اإلعاقة

وُتطبَّق سياسات كثرية بناًء على افتـراض مفـاده أن أي حالـة إعاقـة هـي حالـة مرضـية             - ١٨
ــسميه     ــرر اجملتمــع أن ي ــا ق ــاً  )١(“عجــزاً”وعيــب، وليــست م ــر ذلــك املنظــور جلي :  ويتــضح أث

اً عن تلبية احتياجـاهتم وضـمهم   أو يستبعدهم عوض/فاجملتمع يتجنب األشخاص ذوي اإلعاقة و  
ووفقاً التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، فـإن تـوفري الترتيبـات التيـسريية                  . )١(إطاره يف

ــة وإدمــاجهم يف اجملتمــع ودعمهــم هــي االســتجا    ــذوي اإلعاق ــة،  بات الواجل ــة حلــاالت اإلعاق ب
  .فيها تلك الواجبة ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة مبا
 إىل خطاب قـائم     “تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإدماج ذوي اإلعاقة      ”ويستند هنج     - ١٩

ــسائدة بــشأن عــيش       ــة، ينــشد مقاومــة االفتراضــات ال علــى منظــورين نــسائي ومتــصل باإلعاق
وهـو يـشكك    . يف سياق احلقوق وأوجـه االسـتبعاد      الشخص معوقا، وهو يضع جتارب اإلعاقة       

وحتقيقاً هلـذه الغايـة، فإنـه يعـرِّف اإلعاقـة           . أيضاً يف االفتراض القائل بأن اإلعاقة عيب أو نقص        
وهنـاك مـن يؤكـد أن اإلعاقـة هـي تـصوُّر             . تعريفاً واسعاً من منظـور اجتمـاعي أكثـر منـه طـيب            
الدونيـة املتأصـلة، أو مـرض يـتعني عالجـه،          ثقايف لالختالف البشري أكثر من كوهنا نـوع مـن           

  .)٢(أو مسة غري مرغوب فيها يلزم التخلص منها

_________________ 

  )١(  Janet E. Lord, “The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and antenatal screening for 

disability”, expert opinion prepared for Saving Downs New Zealand, 2012. 

  )٢(  Rosemarie Garland-Thomson, Feminist disability studies, Signs: Journal of Women in Culture and 

Society, vol. 30, No. 2 (2005).  
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وتعـــاين النـــساء ذوات اإلعاقـــة مـــن الـــصورة النمطيـــة الراســـخة جتـــاه النـــساء وجتـــاه     - ٢٠
وتعترف كل من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        . األشخاص ذوي اإلعاقة  

ــوق األ  ــة حق ــساء ذوات      واتفاقي ــان الن ــة يف حرم ــصورة النمطي ــدور ال ــة ب شــخاص ذوي اإلعاق
ومـن بـني اآلثـار املترتبـة علـى النـساء ذوات اإلعاقـة بـسبب تلـك           . اإلعاقة من التمتع حبقـوقهن    

أو وســائل /الـصورة النمطيــة عـدم وجــود دور هلــن يف احليـاة، وعــدم وجـود أدوار اجتماعيــة و    
 األدوار، كما ميكن لتلك اآلثـار أن تغـرس شـعوراً            مؤسسية مكرسة تتيح هلن االضطالع بتلك     

  .)٣(نفسياً باالحتجاب أو االغتراب عن الذات أو العيش بال حول وال قوة
األصــل اإلثــين، والــدين، واللغــة، /وميكــن للقيــود االجتماعيــة املتعلقــة بــالفقر، والعــرق   - ٢١

د مـن احتمـال تعـرض النـساء         وغري ذلك من احلاالت احملدِّدة للهويـة أو جتـارب احليـاة، أن تزيـ              
وقـد تواجـه النـساء ذوات اإلعاقـة اللـوايت           . )٤(ذوات اإلعاقة للعنف من ِقَبل مجاعـات أو أفـراد         

، عنفـاً ومتييـزاً   )أو اللوايت ُيَتَصوَّر انتمـاؤهن إليهـا  (ينتمني أيضاً إىل مجاعات مكروهة أو أقليات    
 الذي يـشار إليـه      -عتراف هبذا الواقع    ومثة أمهية لال  . مضاعفني نتيجة عدة عوامل يف آن واحد      

 لـدى إجـراء   -يف مواضع خمتلفة بالتمييز املتشابك واملتعدد األبعاد واألشـكال املتعـددة للتمييـز            
  .أي حبث عن العنف املرتكب ضد النساء ذوات اإلعاقة

وكـثرياً مـا تقابِــل نـساء الـشعوب األصــلية ذوات اإلعاقـة أشـكاالً متعــددة مـن التمييــز          - ٢٢
ــوق  ويـــ ــتعهن بالكامـــل حبقـ ــبيل متـ هن، بـــسبب كـــوهنن نـــساء ومعوقـــات  واجهن عوائـــق يف سـ
زيــادة معــدل ارتكــاب العنــف ضــدهن   وتتــسبب بعــض العوامــل يف  . الــشعوب األصــلية ومــن
قبيل العيش يف بيئة يرتفع فيها معدل تعاطي اخلمور أو املخدرات، ممـا يـؤدي إىل ارتكـاب                   من

لغوية؛ وعدم توافر خدمات تعليمية لألطفال ذوي اإلعاقـة         العنف ضدهن؛ والعوائق الثقافية وال    
وقـد يـواجهن أيـضاً عوائـق نامجـة عـن تطبيـق نظـم                . )٥(يف اجملتمعات األصلية؛ والفقـر اهليكلـي      

  .)٥(قضائية وخدمية تقليدية وحديثة متضاربة أو على درجة من التعقيد
ارد وفـرص التـدريب وتنميـة       وتستفيد النساء الريفيات بوجه عام استفادة أقل مـن املـو            - ٢٣

املهـــارات، نتيجـــة الرتفـــاع معـــدالت األميـــة وانتـــشار الـــصور النمطيـــة الـــسلبية ومركـــزهن   
ويشري التقرير النهائي الصادر عـن حلقـة عمـل معنيـة بالنـساء          . االجتماعي واالقتصادي عموماً  

_________________ 

  )٣(  Michelle Fine and Adrienne Asch, “Disabled women: sexism without the pedestal”, Journal of 

Sociology and Social Welfare, Soc. vol. 8, No. 2 (1981).  
  )٤(  Johanna Bond, “International intersectionality: a theoretical and pragmatic exploration of women’s 

international human rights violations”, Emory Law Journal. vol. 52, No. 71 (2003).  
  )٥(  Doreen Demas, “Triple jeopardy: native women with disabilities”, Canadian Woman Studies, vol. 13, 

No. 4 (1989), pp. 53-55.  
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 ٢٠٠٣نكوك عـام    واإلعاقة عقدهتا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف بـا            
 يف املائــة مــن النــساء ذوات اإلعاقــة يف املنــاطق الريفيــة يف آســيا واحملــيط    ٨٠إىل أن أكثــر مــن 

اهلادئ ال ميلكن وسيلة مستقلة للمعيشة ويعتمدن بالتايل اعتمـاداً كـامالًً علـى اآلخـرين لتـوفري                  
خلاصـة يف بيئـاهتم     ويـؤدي عـدم تـوافر تـسهيالت لتلبيـة احتياجـاهتم ا            . أسباب بقـائهن اقتـصادياً    

واالفتقار إىل اخلـدمات وإىل املعلومـات والـوعي والتعلـيم والـدخل وسـبل التواصـل، إىل زيـادة          
ويف البيـان العـام الـذي اعتمدتــه    . تفـاقم الوضـع، ممـا يفــضي إىل مزيـد مـن العزلـة واالحتجــاب      

 أكتـوبر /ن األول  تـشري  ١٩اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا اخلمـسني يف             
جتــار هبــا ، أشــارت اللجنــة إىل أنــه كــثرياً مــا يــرتبط العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك اال ٢٠١١

  .واستغالهلا جنسياً وتسخريها، بالفقر وانعدام الفرص يف املناطق الريفية
 أقليـــات ألشـــكال متعـــددة وتتعـــرض النـــساء ذوات اإلعاقـــة املنتميـــات إىل مجاعـــات   - ٢٤
وقــد يتعرضــن . العــرق ونــوع اجلــنس واإلعاقــة جمــتمعني /نــف بــسبب العنــصر التمييــز والع مــن

 اخلــدمات الــصحية؛ وقــد ُيحــَرمن  للتمييــز لــدى االلتحــاق بالدراســة والعمــل واحلــصول علــى  
والنـساء ذوات البـشرة امللونـة املعوقـات اللـوايت يـسعني بالفعـل إىل                . )٦(الترتيبات التيـسريية   من

ارسـات متييزيـة تعاملـهن كـأطراف     لقـضاء قـد يتعرضـن إىل مم   طلب الدعم الوقـائي أو اللجـوء ل       
ويقـاوم بعـضهن اللجـوء إىل       . يف ما لقينـه مـن سـوء معاملـة         “ يدا”مصداقية هلا أو كأن هلن       ال

ــة احتياجــاهتن،         ــضل األحــوال، قاصــرة عــن تلبي ــا، يف أف ــيت يعتربهن ــة ال ــنظم الرمسي ــة يف ال العدال
وعـالوة علـى ذلـك، ورغـم جهـودهن املبذولـة            . )٧(أسوأها، سبباً يف تدمري شعوهبن ككـل       يفو

إليصال أصواهتن بشأن ما يعانينه من عنف، فإن القيود االجتماعية اليت يفرضها اجملتمـع وعـدم                
  .فعالية القوانني املناهضة للعنف قد تؤدي إىل إسكاهتن فعلياً

مـن نـزاع إىل     وقد تتعرض النساء ذوات اإلعاقة يف منـاطق الـرتاع أو املنـاطق اخلارجـة                  - ٢٥
ــصرية     ــة عن ــات إىل أي مجاع ــة  /خمــاطر إضــافية للعنــف بوصــفهن منتمي ــة أو لغوي ــة أو ديني عرقي

وتواجـه  . )٨(مستهدفة، وقد يواجهن صعوبات أكرب يف احلصول على اخلـدمات يف بيئـة الـرتاع              
هَّـزة  النساء ذوات اإلعاقة أعباًء إضافية يف خميمات الالجئني ألن املرافـق هبـا نـادراً مـا تكـون جم                    

وقد نوهت بعض املنظمـات إىل      . الستخدام ذوي اإلعاقة أو مصمََّمة لتلبية احتياجاهتن اخلاصة       
_________________ 

  )٦(  Margaret Nosek, and others, “Disability, psychosocial and demographic characteristics of abused 

women with disabilities”, Violence against Women, vol. 12, No. 9 (Sept. 2006), pp. 838-850.  
  )٧(  Aarati Kasturirangan, Sandhya Krishnan and Stephanie Riger, “The impact of culture and minority status 

on women’s experience of domestic violence”, Trauma Violence Abuse, vol. 5, No. 4 (2004), 318-332.  
  )٨(  Stephanie Ortoleva, “Women with disabilities: the forgotten peacebuilders”, Loyola of Los Angeles 

International and Comparative Law Review, vol. 33 (2010).  
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ــة ملخيمــات الالجــئني      ــة التحتي ــادي والبني وهــذه . )٩(وجــود مــشاكل جــسيمة يف التخطــيط امل
املشاكل تعين أن اخلدمات، مبا فيها دورات املياه وأماكن املأوى واملرافـق الـصحية، لـن تكـون                  

هَّزة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة، وأنه ال توجد أي ترتيبـات تيـسريية خاصـة لـضمان                 َجم
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . إمكانية احلصول على األغذية واللوازم اليت حيتاجون إليها بـصفة يوميـة           

ــة الوصــول إىل املخيمــات        ــسبب عــدم إمكاني ــضطر، ب ــة ت ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــإن غالبي ف
وعالوة على ذلك، فـإن أنـشطة إقامـة العـدل واملـصاحلة             . )٩(م، إىل البقاء فيها   واملرافق بوجه عا  

بعد انتـهاء الـرتاع عمومـاً ال تـشمل النـساء ذوات اإلعاقـة، وهـذه الـربامج ال تيـسر اسـتفادهتن                        
  .منها وال تشملهن

وقد تكـون النـساء ذوات اإلعاقـة اللـوايت ال حيملـن وثـائق هويـة قانونيـة أكثـر عرضـة                         - ٢٦
اطر العنــف بــسبب ســلطة املعتــدي علــى وضــعهن كمهــاجرات؛ وبــسبب حــواجز اللغــة؛    ملخــ

وعدم الثقة يف قوات الشرطة؛ والعوائـق املاثلـة يف سـبيل حـصوهلن علـى اخلـدمات االجتماعيـة                    
  .)١٠(واخلدمات العامة

وتواجه املعوقات من املثليات واألقليات اجلنسية األخرى اليت تنتسب إىل فئة اإلنـاث،               - ٢٧
ــسبب      احلــ ــسية وب ــة جن ــاء إىل أقلي ــسبب االنتم ــصاء والعنــف ب ــة واإلق ــة والعزل واجز االجتماعي

واملثليات ذوات اإلعاقـات النفـسية واالجتماعيـة فئـة مـستبعدة أو مهملـة إىل         . اإلعاقة، كليهما 
رعايــة النفــسية وغريهــا حــد كــبري يف ســياق األحبــاث والعــالج، رغــم اســتخدامهن خلــدمات ال 

من جانـب   “ التناقض الثقايف ”وتعاين هذه الفئة أحياناً من      . ية واالجتماعية اخلدمات النفس  من
اجملتمع، حيث إن املثلية تعترب هوية جنسية، يف حني أن القالب النمطـي غالبـا مـا يعتـرب اجلانـب         

  .)١١(اجلنسي مفقودا لدى النساء ذوات اإلعاقة
فكـثرياً مـا تقاَبـل      . )١٢(مليـة وما زال التعقـيم القـسري للنـساء ذوات اإلعاقـة مـشكلة عا               - ٢٨

قــاد عــن قــرارهن، ويــواجهن عوائــق   النــساء ذوات اإلعاقــة اللــوايت يقــررن إجنــاب طفــل باالنت  
ســـبيل حـــصوهلن علـــى مـــا يكفـــي مـــن الرعايـــة الـــصحية واخلـــدمات األخـــرى ألنفـــسهن   يف

_________________ 

  )٩(  Women’s Refugee Commission, Disabilities Among Refugees and Conflict-Affected Populations  
(New York, 2008).  

  )١٠(  Julissa Reynoso, “Perspectives on intersections of race, ethnicity, gender, and other grounds: Latinas at 

the margins”, Harvard Latino Law Review, vol. 7 (2004), pp. 64-73. 

  )١١(  Shelley Tremain, ed., Pushing the Limits: Disabled Dykes Produce Culture (Women’s Press, 1996).  
  )١٢(  Women With Disabilities Australia, “Sterilization of women and girls with disabilities — an update on 

the issue in Australia” (December 2010).  
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ورغم أن خماوف اجملتمـع مـن إجنـاب النـساء ذوات اإلعاقـة ملـا يـسمي بأطفـال                . )١٣(وألطفاهلن
 ال أساس هلا من الصحة يف أغلبها، فقـد أفـضت هـذه املخـاوف اخلاطئـة إىل التمييـز                    “معيبني”

وهذا انفصام يف املفاهيم، فمن جهة، ُيَتَوقَّـع        . ضد النساء ذوات اإلعاقة وحرماهنن من اإلجناب      
ــَبط ال     ــنجِنب، ومــن جهــة أخــرى، ُتث ــساء أن ي ــة عــن اإلجنــاب   مــن مجيــع الن ــساء ذوات اإلعاق ن

. )٣( مــن األحيــان، إن مل ُيجَبــرن علــى رفــض األمومــة، رغمــاً عــن رغبــاهتن الشخــصية كــثري يف
البحوث أن فئة مـا يف أي وقـت مـضى مل تعـان مـن القيـود الـشديدة أو املعاملـة الـسلبية                         وتبني

  .)١٤(فيما يتعلق حبقوقها اإلجنابية، مثل معاناة النساء ذوات اإلعاقة
 الـصادرة عـن منظمـة الـصحة العامليـة بـشأن             ٢٠٠٩وأبرزت املـذكرة التوجيهيـة لعـام          - ٢٩

تعزيـــز الـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة حقيقـــة مفادهـــا أن النـــساء         
اإلعاقــة ُيعَتَبــرن يف بعــض اجملتمعــات أقــل أحقيــة يف االرتبــاط بــزوج، وبالتــايل قــد جيــدن  ذوات

ــافة إىل ذلـــك، إذا . )٣(أنفـــسهن يف عالقـــات غـــري مـــستقرة  ــذه العالقـــات  وباإلضـ انطـــوت هـ
ــة        غــري ــة واجتماعي ــارات قانوني ــة خي ــساء ذوات اإلعاق ــاح للن ــة ســيئة، تت ــى معامل ــستقرة عل امل

وعلـى سـبيل املثـال، يف حـاالت منازعـات      . )٣(يتعرضـن ملزيـد مـن التمييـز     واقتصادية أقل، وقد  
يــة حــضانة األطفــال، قــد تــستند احملــاكم لــدى حكمهــا مبــنح حــق احلــضانة، إىل الــصورة النمط 

  .)١٥(التمييزية اليت ترى بالتأكيد أن الطرف غري املعوق والد أكثر كفاءة
ــسنات           - ٣٠ ــسن، وامل ــدم يف ال ــع التق ــدل أكــرب م ــة مبع ــن اإلعاق ــسنات م ــساء امل ــاين الن وتع

وتواجه املسنات أشـكاالً متعـددة مـن التمييـز،     . اإلعاقة بوجه خاص أكثر عرضة للعنف   ذوات
وتعتـرف التوصـية    . سن، تـضاعفها أشـكال أخـرى مـن التمييـز          بسبب نوع اجلنس واإلعاقة وال    

 للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة بـشأن املـسنات ومحايـة حقـوقهن                   ٢٧العامة رقم   
اإلنــسانية، يف مجلــة أمــور، بأنــه ميكــن أن تترتــب علــى الــصور النمطيــة اجلنــسانية واملمارســات 

ــع     ــة يف مجي ــار مؤذي ــة آث ــة والعرفي ــة،    التقليدي ــسنات، وال ســيما ذوات اإلعاق ــاة امل جمــاالت حي
  .تفضي إىل العنف اجلسدي، فضالً عن االعتداء النفسي واللفظي واملايل وقد

  

_________________ 

  )١٣(  World Health Organization, Promoting sexual and reproductive health for Persons with Disabilities: 

World Health Organization/United Nations Population Fund Guidance Note (2009). 

  )١٤(  Rannveig Traustadottir, “Obstacles to equality: the double discrimination of women with disabilities: 

overview article” (1990).  
  )١٥(  Elizabeth Lightfoot, Katharine Hill and Traci LaLiberte, “The inclusion of disability as a condition for 

termination of parental rights”, Child Abuse and Neglect, vol. 34 (2010), pp. 927-934.  
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  العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقةمظاهر   -يم ج  
حيدث العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة يف جماالت عديدة، من بينـها املـرتل، واجملتمـع                  - ٣١

ويف صورة عنـف ترتكبـه الدولـة أو تتغاضـى عنـه، وكعنـف ضـد النـساء يف اجملـال عـرب                        احمللي،  
بع بـدين   اوأشـكال العنـف الـذي تتعـرض لـه النـساء ذوات اإلعاقـة قـد تكـون ذات طـ                     . الوطين

ــتحقري،         أو ــد، وال ــاعي، والكي ــزل االجتم ــشمل اإلمهــال، والع ــايل، وت ــسي أو م ــسي أو جن نف
الصحية، والتعقيم القسري، واإليداع يف مؤسـسات العـالج         واالحتجاز، واحلرمان من الرعاية     

والنساء ذوات اإلعاقة أكثر عرضة مبقدار الضعف للعنف العائلي مقارنة بالنـساء غـري              . النفسي
على مدى فترة أطـول مـن الوقـت وأن يعـانني إصـابات      يتعرضن لإلساءة املعاقات، وُيرجَّح أن    

  .)١٦(أشد نتيجة للعنف
 العنـف املـستند إىل الـصور النمطيـة      ربـشكل كـبري خلطـ     عرضـة   اإلعاقـة   والنساء ذوات     - ٣٢

ــال      ــفة اإلنـــسانية أو التعامـــل معهـــن كأطفـ ــلبهن صـ ــاول سـ ــة الـــيت حتـ والتحيـــزات االجتماعيـ
ويترتـب علـى    . إقصائهن أو عزهلن، وتستهدفهم بالعنف اجلنسي وغريه مـن أشـكال العنـف             أو

  . النساءىلدالعنف أيضا اإلسهام يف وقوع حاالت اإلعاقة 
ــضي      - ٣٣ ــة حلــاالت ال ــرض النــساء ذوات اإلعاق ــد تتع ــن   وق ــراج ألن حقه ــدين أو اإلح ق الب
واملعــاونون املرتليــون أو أفــراد . اخلــصوصية مبخــوس القيمــة أو معــدوم القيمــة علــى اإلطــالق  يف

األسرة أو غريهم ممن يقدمون هلن املساعدة قد يلحقون هبن العنف عـن طريـق اإلمهـال العمـدي                    
 تــرك امــرأة مالزمــة للفــراش أو تــستخدم مقعــدا متحركــا بــدون مــساعدة لفتــرات طويلــة   مــثال(

 املـرتل  وقـد جيـرب آخـرون املـرأة املعاقـة علـى البقـاء حبيـسة        ).  أو الـتحكم فيهـا  “عقاهبـا ”بغـرض  
 الوسائل واألجهزة املساعدة علـى االنتقـال  وقد جيري منع  . قد يعزلوهنا عن أي اتصال بالناس      أو

  .التصال أو األدوية، مما يتسبب يف إصابات بدنية أو معاناة نفسية وعاطفيةأو معدات ا
ويف حاالت العنف العائلي، قد ختشى النساء ذوات اإلعاقة اإلبالغ عن املسيء إلـيهن                - ٣٤

. أطفـاهلن ؛ ورمبا خشني أيضا فقدان حضانة       ة أو البدني  ة أو املالي  ةالعاطفيالتبعية  أو تركه بسبب    
أمـام اللجـوء للعدالـة إىل املزيـد مـن تقـويض قـدرهتن علـى الـسعي لالنتـصاف                     وتؤدي احلواجز   

  .واحلماية، ومن مث السماح باستمرار اإلساءة

_________________ 

  )١٦(  Women With Disabilities Australia, “Valuing South Australia’s women: towards a women's safety strategy 

for South Australia”, discussion paper prepared for the government of South Australia, 2004.  
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وتعـــاين النـــساء ذوات اإلعاقـــة االغتـــصاب واالنتـــهاك اجلنـــسي يف املـــرتل أو العمـــل     - ٣٥
صاب وتعــــاين أخريــــات االغتــــ Corr.1) و A/61/122/Add.1انظــــر (املدرســــة أو الــــشارع  أو

  .واالنتهاك اجلنسي داخل املؤسسات التابعة للدولة وغري التابعة للدولة
وكثريا ما ُتعاَمل النساء ذوات اإلعاقة كما لو كـّن يفتقـرن، أو ينبغـي أن يفتقـرن، إىل          - ٣٦

ــة    ــسية واإلجنابي ــاراهتن اجلن ــتحكم يف خي ــسري أو ُيجــربن علــى      . ال ــيم الق وقــد يتعرضــن للتعق
 مــن أجــل  ” وذلــك حتــت القنــاع األبــوي املتمثــل يف القــول       الــتخلص مــن محــل مرغــوب،    

الوالــــدين، أو املؤســــسات، األزواج أو وأحيانــــا مــــا حيــــدث ذلــــك مبوافقــــة  . “مــــصلحتهن
ومثة تاريخ طويـل مـن التعقـيم القـسري وغـري القـائم علـى املوافقـة للنـساء ذوات                 . األوصياء أو

وبــالرغم مــن احلظــر القــانوين . ابــشكل مكــرس اجتماعيــا أو حــىت قانونيــالــذي ميــارس اإلعاقــة 
بعض البلـدان، ُيـستخدم التعقـيم بـاإلكراه لتقييـد خـصوبة بعـض األشـخاص ذوي اإلعاقـة،               يف
للـتحكم  وسـيلة   وقد اسُتخدم التعقيم أيضا ك     .)١٧(سيما الذين يعانون من اإلعاقات العقلية      وال

  .يف احليض الشهري
ــة الــصحية اإلجنابيــة    - ٣٧ ، أو إكــراه النــساء ذوات اإلعاقــة علــى  وُيعــد احلرمــان مــن الرعاي

اخلضوع إلجراءات ترمي إىل السيطرة على خياراهتن اإلجنابية، شكال من أشكال العنـف ضـد               
ــامج عمــل  . النــساء ــدويل للــسكان والتنميــ ويقــر برن لكــل شــخص ة احلــق األساســي املــؤمتر ال

ق يف احلـصول علـى   اختاذ قرارات بشأن اإلجنـاب مبنـأى عـن التمييـز والقـسر والعنـف؛ واحلـ                 يف
املعلومـــات والوســـائل الالزمـــة لـــذلك؛ واحلـــق يف بلـــوغ أعلـــى مـــستويات الـــصحة اجلنـــسية   

  .ويقر برنامج العمل أيضا بأن هذه احلقوق تنطبق على األشخاص ذوي اإلعاقة. واإلجنابية
ــوقني،   ويف   - ٣٨ ــة املع ــساء ذو مؤســسات رعاي ــرض الن ــدة   تتع ــة إىل أشــكال عدي ات اإلعاق
 أو غري ذلك من أشـكال       العقاقري ذات التأثري النفساين   تناول  ن بينها اإلكراه على     العنف، م  من

ويضاف إىل ذلك أن اإليداع القسري يف مؤسـسة ميثِّـل يف حـد ذاتـه                . العالج النفسي القسري  
األشـخاص مـن ذوي األمـراض العقليـة واإلعاقـات           يتعـرض   وأحيانا  . شكال من أشكال العنف   

_________________ 

  )١٧(  Owen Dyer, “Gynaecologist is struck off for sterilising women without their consent”, British Medical 

Journal, vol. 325 (2002); Laurent Servais, “Sexual health care in persons with intellectual disabilities”, 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, vol. 12 (2006); Sonia R. Grover, 

“Menstrual and contraceptive management in women with an intellectual disability”, The Medical Journal 

of Australia, vol. 176 (2002); A. J. Stansfield, A. J. Holland and I. C. H. Clare, “The sterilisation of people 

with intellectual disabilities in England and Wales during the period 1988 to 1999”, Journal of Intellectual 

Disability Research, vol. 51 (2007).  
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لتعسفي يف مؤسسات اإليـداع الطويـل األمـد دومنـا حـق يف الطعـن،            الذهنية عرضة لالحتجاز ا   
  .)١٨(وهو ما يسلبهم أهليتهم القانونية

والنساء املودعات يف املؤسسات ممـن حيـتجن إىل خـدمات الـدعم عـادة مـا يكـّن أكثـر                       - ٣٩
ــضعافا ــسات أو   . استـ ــواء يف املؤسـ ــضعاف، سـ ــن لالستـ ــة،  وميكـ ــات احملليـ ــياقات اجملتمعـ يف سـ

وتـشري  .  بني خطر العزلة وامللل واالفتقار إىل احلافز إىل خطر اإليذاء البدين واجلنـسي   يتراوح أن
األدلة إىل أن ذوي اإلعاقـة أكثـر عرضـة لإليـذاء ألسـباب عـدة، مـن بينـها االعتمـاد علـى عـدد                 

دت إحـدى الدراسـات   ووجـ . )١٩(كبري من مقـدمي الرعايـة وكـذلك بـسبب حـواجز االتـصال       
مرضـى العيـادات اخلارجيـة النفـسيني يف مستـشفى قـد تعرضـوا هنـاك                 ) ئـة  يف املا  ٦٨(غالبية   أن

  .)٢٠(أو جنسي كبري، وهي وترية أكرب مما حيدث لدى عامة الناس/العتداء بدين و
وقــد يبـــيح القـــانون العنـــف ضــد النـــساء أو قـــد جيـــري هــذا العنـــف يف ظـــل ســـلطة      - ٤٠

 ضـد النـساء ذوات اإلعاقـة سـواء     وقد ختل الـدول بالتزامهـا مبواجهـة ومنـع العنـف            .)٢١(الدولة
عــن طريــق اعتمــاد وتنفيــذ قــوانني وممارســات تنتــهك احلقــوق انتــهاكا مباشــرا، أو عــن طريــق  

  .االمتناع عن اعتماد وتنفيذ القوانني واملمارسات اليت حتافظ على احلقوق
متنـاع  وتواجه النساء ذوات اإلعاقة عددا من العراقيل يف النظام القضائي، من بينها اال              - ٤١

وهـذا اإلقـصاء يكـون    . املنتظم لنظـام احملـاكم عـن االعتـراف هبـن كـشاهدات ُيعتـد بـشهاداهتن            
إشكاليا بوجه خاص يف حاالت االعتداء اجلنسي أو غريه من أشكال العنـف اجلنـساين، حيـث      

وحـاالت االنتـهاك اجلنـسي الـيت        . أدلـة أساسـية ضـرورية لإلدانـة       لشهادة املدعي أن تتيح     ميكن  
املـدعي  إعاقة عقلية نادرا مـا تـصل إىل احملـاكم، وإذا وصـلت إليهـا، فـإن           ها املدعي ذا    يكون في 

_________________ 

  )١٨(  Lisa Adams, “The right to live in the community: making it happen for people with intellectual disabilities 

in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo”, Disability Monitor Initiative for South East 

Europe (Handicap International Regional Office for South-East Europe, 2008); and Germana Agnetti, “The 

consumer movement and compulsory treatment: a professional outlook”, International Journal of Mental 

Health, vol. 3 (2008).  
  )١٩(  Dick Sobsey, Violence and Abuse in the Lives of People with Disabilities: the End of Silent Acceptance?, 

Paul H. Brookes, ed. (Baltimore, Maryland, Brookes Publishing, 1994). 

  )٢٠(  A. Jacobson, “Physical and sexual assault histories among psychiatric outpatients”, The American Journal 

of Psychiatry, vol. 146, No. 6 (1989), p. 755. 

  )٢١(  A. B. Andrews and L. J. Veronen, “Sexual assault and people with disabilities”, Journal of Social Work and 

Human Sexuality, vol. 8, No. 2 (2006); and The International Network of Women with Disabilities, 

“Violence against women with disabilities”, Center for Women Policy Studies (2011). 
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إىل معاملـة النـساء ذوات اإلعاقـة كأطفـال           واالجتـاه    .)٢٢(كثريا ما ال يكون شاهدا ضـد املتـهم        
ــه  وهــن ال يــستبعدن فقــط كــشاهدات بــ   .)٢٣(شــهاداهتنجتاهــل يف يــسهم  سبب مــا قــد يعانين
جتاهــل بالــشرطة، ولكــن الــصور النمطيــة تعمــل علــى اســتبعاد أو       صــعوبة يف االتــصال   مــن

وعلى سبيل املثال، يف حاالت االعتداء اجلنسي، قد يـؤدي عـدم نظـر اجملتمـع بوجـه              . شهادهتن
القــضاة أو احملكمــني لــشهادة جتاهــل عــام إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ككائنــات جنــسية إىل  

كاوى بــسبب اآلراء واملعتقــدات الــيت الــشجتاهــل خــرى، قــد جيــري أومــن جهــة  .)٢٤(الــشهود
  .ضبط النفسبالشبق وعدم القدرة على  ة اإلعاقاتبعض النساء ذوتنعت 
ــانون والوكـــاالت القانونيـــة الـــشكاوى     - ٤٢ إذ تعتـــرب وقـــد تتجاهـــل وكـــاالت إنفـــاذ القـ
حيتجن إىل املساعدة يف االتـصال أو قـضاء احلاجـات، وكـذلك             الاليت  النساء ذوات اإلعاقة     أن
وقـد يوجـد    .)٢٥(االجتماعيـة والعقليـة، يفتقـرن إىل املـصداقية     - ساء ذوات اإلعاقـة النفـسية    لنل

لدى القضاة للمطالبة بقدر أكرب من األدلة الثبوتية علـى وقـوع اعتـداء يف الـدعاوى                 اجتاه  أيضا  
 مقارنة بالدعاوى األخرى، وقد ُتـستخدم األدلـة علـى سـبق تلقـي عـالج              ةعاقاإلنساء ذوات   ال

وقــد تواجــه النــساء ذوات اإلعاقــة . )٢٤(قية عــن تلــك الــشاهداتاصدالعقليــة لــرتع املــالــصحة 
يف تـذكر تسلـسل األحـداث، وهـو مـا قـد جيعلـهن يبـدون أقـل مـصداقية                     أكـرب   املعرفية صعوبة   

إعطـاء شـهادة النـساء ذوات اإلعاقـة مـا تـستحقه مـن احتـرام                 عـدم   و .)٢٤(على منـصة الـشهود    
اين واالعتــداء اجلنــسي، حيــث تكــون لــشهادة األطــراف      يف دعــاوى العنــف اجلنــس  مــشكلة 

والنـساء ذوات اإلعاقـة يـواجهن العنـف مبعـدل أكـرب              )٢٦(كبرية للغايـة  ومصداقية الشهود أمهية    
ولـذا فـإن اسـتبعادهن مـن منـصة الـشهود ُيـشكِّل              . )٢٥(مرة ونصف على األقل من بقية النـساء       

  .لكوهنن يتعرضن للعنف أكثر من غريهنإنكارا 

_________________ 

  )٢٢(  Pamela Cooke and Graham Davies, “Achieving best evidence from witnesses with learning disabilities: 

new guidance”, British Journal of Learning Disabilities, vol. 29 (2001). 

  )٢٣(  Janine Benedet and Isabel Grant, “Hearing the sexual assault complaints of women with mental 

disabilities: evidentiary and procedural issues”, McGill Law Journal, vol. 52 (2007), pp. 531 and 532. 

  )٢٤(  Hilary Brown, “Sexual abuse: facing facts”, Nursing Times, vol. 87 (1991). 

  )٢٥(  Disability Discrimination Legal Service, “Beyond belief, beyond justice: the difficulties for 

victims/survivors with disabilities when reporting sexual assault and seeking justice” (November 2003) ،
  .١٧الصفحة 

  )٢٦(  Chris Jennings, “Family violence and sexual assault: a criminal justice response for women with 

disabilities”, paper presented at a forum on the theme “Disability and the criminal justice system: 

achievements and challenges”, Melbourne, Australia, 13 July 2005. 



A/67/227  
 

12-45118 15 
 

وقد متنع أيضا املواقف األبوية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة فرص وصوهلم بشكل تـام                - ٤٣
النـساء ذوات   أن  ورمبـا تـرى أطـراف عديـدة يف النظـام القـضائي              . ومنصف إىل منصة الـشهود    

ــة  ــن ال   اإلعاقـ ــة أهنـ ــعيفات إىل درجـ ــامني   ضـ ــام احملـ ــول أمـ ــرامة املثـ ــتحملن صـ ــضاة، يـ  أو القـ
واألثر املترتب على هذا االستبعاد هو جعلهن عرضـة خلطـر           . )٢٦(يؤدي إىل استبعادهن   ما وهو

اء ذوات اإلعاقــة ألهنــم يعلمــون  إذ أن مــرتكيب االنتــهاكات قــد يــستهدفون النــس  بكــثري أكــرب 
ويــضاف إىل ذلــك أن النــساء ذوات اإلعاقــة . شــكاواهن قــد تؤخــذ بقــدر أقــل مــن اجلديــة  أن

  .)٢٦(دمن مرة أخرى لإلبالغ عن انتهاكالاليت جرى إمهال شكاواهن ال ُيرجَّح أن يتق
قد تضع املؤسسات واهلياكل املادية واإلجراءات القانونية عوائق كبرية أمـام إمكانيـة             و  - ٤٤

وهنــاك أدلــة علــى أن اللغــة املــستخدمة يف قاعــة  . وصــول الــشهود ذوي اإلعاقــة ومــشاركتهم 
تكـون مؤملـة ومربكـة    احملكمة، وبوجه خاص أثناء عملية االسـتجواب مـن طـرف اخلـصم، قـد           

وقـــد ينطـــوي . )٢٥(أو صـــعوبة يف الـــتعلممعرفيـــة لـــبعض الـــشهود الـــذين يعـــانون مـــن إعاقـــة 
أسـئلة اسـتدراجية     ”االستجواب مـن طـرف اخلـصم علـى أسـئلة خمادعـة، وأسـئلة افتراضـية، و                 

 حتتوي على صيغة النفي املزدوج وهذه األسئلة كثرياً ما تسبب االلتبـاس لألشـخاص        “ومطّولة
وعالوة علـى ذلـك، بـسبب طريقـة االسـتجواب قـد يعطـي               . )٢٥(وغريهماملعرفية   اإلعاقة   ذوي

واقُتــرح . )٢٥(األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة اإلجابــات الــيت يعتقــدون أهنــا سترضــي احملقــق  
ضـوح يف التواصـل     يتدخل القـضاة بنـشاط أكـرب يف اإلجـراءات لتـشجيع قـدر أكـرب مـن الو                   أن
للتأكـد مـن قـدرهتم علـى التعامـل          املعرفيـة   للشهود من ذوي اإلعاقـة      ُتقّدم خدمات الدعم     وأن

  .)٢٥(مع إجراءات احملاكمة
 متكّـن وكذلك قد ال يكـون لـدى احملـاكم أو مراكـز الـشرطة املـوارد الالزمـة لـضمان                       - ٤٥

الوصـول إىل   مـن   التواصـل بـشكل مناسـب مـع الـشرطة أو            مـن   الشهود ذوي اإلعاقـة قـادرون       
خالل االستجواب األويل من جانـب الـشرطة، قـد ال يـسهل احلـصول علـى                 فمثالً  . املعلومات

 “بريـــل”وقــد ال تكــون املعلومــات متاحــة بلغــة      . متــرمجني بلغــة اإلشــارة ملــساعدة النــساء     
ال تقــدم املعلومــات مــا وعــالوة علــى ذلــك، غالبــاً . )٢٧(للمكفــوفني أو بأشــكال بديلــة أخــرى

لفهـم، وباسـتخدام لغـة بـسيطة، األمـر الـذي         احلقـوق القانونيـة بأشـكال واضـحة وسـهلة ل           عن
 .)٢٧(اللــوايت لــديهن مهــارات قــراءة حمــدودة حلقــوقهن ذوات اإلعاقــة حيــول دون فهــم النــساء 

  .مثل هذه الظروف، تبقى أعمال العنف ضد النساء املعوقات بال عقاب ويف

_________________ 

  )٢٧(  Stephanie Ortoleva, “Inaccessible justice: human rights, persons with disabilities and the legal system”, 

International Law Society of America, Journal of International and Comparative Law (2011). 



A/67/227
 

16 12-45118 
 

ــرأة امل    - ٤٦ ــسائدة عـــن املـ ــة الـ ــد تفـــرض اآلراء النمطيـ ــا الوالد وقـ ــة علـــى حقوقهـ ــة، عوقـ يـ
اء ذوات اإلعاقـــة يف أســـتراليا، ووفقـــاً ملنظمـــة النـــس. طريـــق إلغـــاء حقوقهـــا الوالديـــة عـــن أو
الصور النمطية االعتيادية واملعتقدات الراسخة عـن النـساء ذوات          تكتسب  الشائع نسبياً أن     من

. اإلعاقة شرعية يف حمكمة األسرة، وتستخدم ضدهن يف جلسات دعاوى الطـالق أو احلـضانة              
  .ا التحامل، تفقد نساء كثريات حضانة أطفاهلن وحىت حقوق زيارة األطفالوبسبب هذ

ورغم أن قوانني اإلعاقة قد حتظر التمييـز يف اخلـدمات االجتماعيـة، فـإن هـذه القـوانني                     - ٤٧
ــة    ــشمل دائمــاً حــضانة الطفــل وإجــراءات احلماي ــسات   . )٢٨(ال ت ــد تركــز جل ــذلك ق ونتيجــة ل

عاقـة األم بـدالً مـن التركيـز علـى سـلوكها عنـد القيـام                 دعاوى الطـالق وحـضانة الطفـل علـى إ         
عـدم الكفـاءة لالضـطالع بالـدور        تـساوي   إعاقـة الوالـد     أن  وهـو مـا يعـين ضـمناً         أم،  بدورها كـ  
  .)٢٨(الوالدي

وقد تواجه النساء ذوات اإلعاقة أيـضاً قيـوداً تنظيميـة أكثـر وحتـامالً أكـرب مـن جانـب                       - ٤٨
ــة   ــة االجتماعي ــرب    و.)٢٨(وكــاالت اخلدم ــايل ميكــن أن تعت ــى ”بالت ــصلحة املثل ــل أَوىل “امل  للطف

، “دليــل حتقيــق تغــيري يف التــشريع” ووفقــاً لـــ. )٢٩(حقــوق األم املعوقــة أو متعارضــة معهــا مــن
املـرأة املعاقـة نفـسياً أو منائيـاً أو ذهنيـاً بـشكل خـاص لقيـود تنظيميـة أكثـر وإللغـاء                        تتعـرض    قد

  .حقوقها الوالدية
قـوق الوالديـة يف بقـاء النـساء يف عالقـات            حلغري املربر   من اإللغاء   وف  وقد يتسبب اخل    - ٤٩

وُيَرسِّخ سوء املعاملـة ويعـززه احلرمـان مـن األهليـة القانونيـة، ويـشمل                . تعرضهن لسوء املعاملة  
ذلك فرض قيود على حق املرأة املعوقة يف الشهادة أمام احملاكم، وعـدم اسـتجابة نظـام العدالـة                   

ــة النـــ   ــاءة معاملـ ــة، و إلسـ ــات ذوات اإلعاقـ ــاهدات ذوات   /ساء والفتيـ ــارهن شـ ــدم اعتبـ أو عـ
يزيـــة أمــر أساســـي ملعاجلــة العنـــف   وبالتــايل فالقـــضاء علــى هـــذه املمارســات التمي   . مــصداقية 

  .النساء ذوات اإلعاقة ضد
ن تواجههمــا املــرأة املعوقـة يف اجملتمــع يتفاقمــان عــادة يف بيئــة  يإن التمييـز والعنــف اللــذ   - ٥٠

دليـل الـسجناء   سلّم مكتب األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـة املخـدرات واجلرميـة يف            وي. السجون
، بأن السجينات ذوات اإلعاقة يتعرضن بـشكل خـاص خلطـر التـأثري     ذوي االحتياجات اخلاصة  

ــة البدنيــ     ــداء اجلنــسي واالغتــصاب، وأن الــسجناء ذوي اإلعاق ــيهن وخمــاطر العنــف واالعت ة عل
عــانون مــن آثــار إمهــال احتياجــاهتم اخلاصــة مبــا يف ذلــك        أو يفعلــي يــستهدفون بــشكل   قــد

_________________ 

  )٢٨(  Dyer, Servais, Grover, Stansfield, Holland and Clare)  أعاله١٧انظر احلاشية .( 

  )٢٩(  Phyllis Chesler, Mothers on Trial: the Battle for Children and Custody (1985). 



A/67/227  
 

12-45118 17 
 

ــسالمة  ــك،   . احتياجــات ال ــى ذل ــالوة عل ــشري وع ــام    ي ــة لع ــات املتحــدة األمريكي ــانون الوالي ق
معظــم مــوظفي الــسجون غــري إىل أن ، املتعلـق بالقــضاء علــى االغتــصاب يف الــسجون،  ٢٠٠٣

وكـثرياً مـا حتـدث    التصدي هلـا،  السجناء أو  مدربني بشكل كاف ملنع االعتداءات اجلنسية بني        
  .حاالت اغتصاب يف السجون دون أن يتم اإلبالغ عنها ومعاجلتها

هنـــاك أدلـــة علـــى أن جتربـــة الـــسجن تـــشكل يف حـــد ذاهتـــا مـــصدر إعاقـــة جلميـــع    و  - ٥١
وبالتـــايل، ال تكـــون النـــساء ذوات اإلعاقـــة الـــسابقة وحـــدهن عرضـــة لتفـــاقم   . )٣٠(الـــسجناء

خلن السجن غري معوقات قـد يتعرضـن إلعاقـة خـالل فتـرة حبـسهن                إعاقاهتن، فحىت اللوايت يد   
  .)٣٠(بسبب ظروف السجن

ــة،        - ٥٢ ــشأة معين ــد إرســاهلن إىل من ــز عن ــة التميي ــسجينات ذوات اإلعاق وكــذلك تواجــه ال
دليـل الــسجناء  وأشـار املكتـب أيـضاً يف    . وذلـك بـسبب التـصنيف اخلـاطئ ملـستوى خطــورهتن     

قامــة املتاحــة، تــودع الــسجينات ه نظــراً حملدوديــة أمــاكن اإل، إىل أنــذوي االحتياجــات اخلاصــة
عدد من البلدان يف منشآت ذات مستويات أمنيـة ال يربرهـا تقيـيم اخلطـر الـذي جيـرى هلـن                       يف

ومثال ذلك احلاالت اليت ميكن فيها ألحد الـسجناء الـذين يودعـون عـادة       . عند دخول السجن  
، إذا قـرر أحـد   بترتيبـات أمنيـة مـشددة     احتجـاز    يف منشأة مفتوحة أن ُيرسل بدالً من ذلـك إىل         

املوظفني الطبيني أو النفـسيني أو املختـصني يف العـالج النفـسي أن اخلـدمات الطبيـة وخـدمات                     
  .)٣١(الدعم املطلوبة غري متوفرة يف احلبس املفتوح

وتعيش معظم النساء ذوات اإلعاقة واقع التمييز يف احلـصول علـى اخلـدمات والـربامج                  - ٥٣
فقــد تــواجههن صــعوبات الوصــول إليهــا ألن هــذه الــربامج ال تراعــي        . ء فتــرة الــسجن أثنــا

؛ أو قد حيرمن صراحة من إمكانية املشاركة يف الربامج اليت تـصمم غالبـاً للـسجناء            )٣٢(إعاقتهن
لنــساء ذوات اإلعاقــة القــادرات علــى ُتــدفع لوعــالوة علــى ذلــك، كــثرياً مــا . )٣١(غــري املعــوقني

  .)٣٢(ج العمل أجور أقل على عملهناملشاركة يف برام
أحد العوامل املعتادة اليت تبحثها جمـالس اإلفـراج املـشروط وغريهـا مـن اهليئـات الـيت                   و  - ٥٤

قوبــة هــو قابليــة الــسجني للتكيــف  حتــدد مــدى مالءمــة اإلفــراج عــن الــسجناء قبــل انقــضاء الع 
_________________ 

  )٣٠(  Beth Ribet, “Naming prison rape as disablement: critical analysis of the Prison Litigation Reform Act, 

the Americans with Disabilities Act and the imperatives of survivor-oriented advocacy, Virginia Journal 

of Social Policy and the Law (2010). 

  )٣١(  Anti-Discrimination Commission Queensland, Women in Prison (2006). 

  )٣٢(  Megan Bastick and Laurel Townhead, Quaker United Nations Office, “Women in prison: a commentary 

on the UN standard minimum rules for the treatment of prisoners”, Human Rights and Refugees 

Publications (2008). 
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نــسبة ألي ســجني، وقــد يــشكل هــذا عتبــة يــصعب بلوغهــا بال . احليــاة يف العــامل اخلــارجي مــع
ولكنها تصعب بوجه خـاص علـى النـساء ذوات اإلعاقـة اللـوايت قـد تكـون لـديهن احتياجـات               

وتتفاقم املشكلة بالتـصنيف اخلـاطئ هلـؤالء النـساء     . )٣٣(يراعيها اجمللس على حنو كاف  معينة ال 
بـل  باعتبارهن من السجناء األكثر خطورة، األمـر الـذي يـصّعب كـثرياً تـأمني اإلفـراج عنـهن ق                   

  .)٣٣(انقضاء مدة العقوبة
ــة أن      - ٥٥ ــن الدراســات الربيطاني ــة م ــن اجملــرمني   ٣٠ إىل ٢٠ووجــدت جمموع ــة م  يف املائ

داخـل  كانت لديهم صعوبات يف التعلم أو صعوبات أخـرى تـؤثر علـى قـدرهتم علـى التكيـف                    
قــة عقليــة هــو أعلــى خبمــس أضــعاف  نظــام العدالــة اجلنائيــة، وأن احتمــال تعــرض اإلنــاث إلعا 

ووجــدت دراســة أخــرى أن نــسبة . )٣٤(احتمــال تعــرض عامــة الــسجناء ملثــل هــذه اإلعاقــة مــن
. )٣٥( يف املائة من النساء املعتقالت تعاين من إعاقـة مـرض نفـسي واحـد أو أكثـر                  ٨٠تصل إىل   

 إىل مرافـق    نهـؤالء علـى حنـو متزايـد يف الـسجون بـدالً مـن إحالتـه                يـودع   وعالوة على ذلك،    
اً لــدليل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين مبكافحــة املخــدرات واجلرميــة،  ووفقــ.)٣٠(الطــب النفــسي

اجتماعيـة خمـاطر الرعايـة غـري      -  الذين يعـانون مـن إعاقـات ذهنيـة أو نفـسية        شخاصيواجه األ 
املالئمــة وســوء املعاملــة، إضــافة إىل خمــاطر إيــذاء الــنفس وتــدهور الــسالمة النفــسية والعاطفيــة   

الق مؤسـسات الطـب النفـسي يف بعـض البلـدان إىل زيـادة       وقـد أدى إغـ    . بسبب طبيعة احلبس  
  .)٣٦(ملحوظة يف جترمي النساء ذوات اإلعاقة

ــات        - ٥٦ ــوفري اخلــدمات والترتيب ــة دون ت ــرب حــبس األشــخاص ذوي اإلعاق ــسريية ويعت التي
الالزمــة، وبــصرف النظــر عــن وجــود أي نيــة لإلســاءة، معاملــة غــري قانونيــة ومهينــة، وكــذلك 

ويف قــضية بــرايس  . )٣٧( للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية     انتــهاكاً حمــتمالً 
أن الـسجن  إىل  احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان         خلصت  ،  ٢٠٠١اململكة املتحدة عام     ضد

_________________ 

  )٣٣(  Judith Cockram, “People with an intellectual disability in the prisons”, Psychiatry, Psychology and Law 

(2005). 

  )٣٤(  )Prison Reform Trust, “Bromley briefings prison factfile” (December 2011. 

  )٣٥(  Janet I. Warren and others, “Personality disorders and violence among female prison inmates”, The 

Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law (2002) ٥٠٣  و٥٠٢، الصفحتان. 

  )٣٦(  Disabled Women’s Network Ontario, “Q & A: how are women with disabilities discriminated against?”, 

Canadian Association of Elizabeth Fry Societies. 

 Price versus The United Kingdom, Application No. 33394/96, European Court of Humanانظر بوجه خاص   )٣٧(  

Rights (2001); Mouisel v. France, Application No. 67263/01, European Court of Human Rights (2003); 

Brough v. Australia, United Nations Human Rights Committee Communication No. 1184/2003 (2006). 
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ــة ســيئة    ــشكل معامل ــة ي ــات الالزم ــوفري الترتيب ــز    . )٣٨(دون ت ــرن احلــبس مــع التميي ــدما يقت وعن
 والعنــف املوجــود بالفعــل، تتعــاظم خمــاطره علــى النــساء   املتفــشي، والظــروف املعيــشية الــسيئة 

  .)٣٩(اللوايت يعانني من إعاقة
وفيما يتعلق بالعنف ضد النـساء ذوات اإلعاقـة يف اجملـال عـرب الـوطين، تتعـرض النـساء           - ٥٧

وعوامــل اخلطــر األربعــة . والفتيــات ذوات اإلعاقــة خلطــر االجتــار هبــن وإكــراههن علــى البغــاء  
ه إىل أقليـة  ؤخلطـر االجتـار هـي الفقـر واجلهـل وانتمـا        الـشخص   دد قابلية تعرض    الرئيسية اليت حت  

وقد تندرج النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة ضـمن فئـة واحـدة أو أكثـر مـن هـذه                  . وكونه أنثى 
وعالوة على ذلك، تستهدف النساء ذوات اإلعاقة لالجتـار هبـن           . الفئات األكثر تعرضاً للخطر   

ممارســـة اجلـــنس مـــع العـــذارى تـــشفي  عتقـــاد اخلـــاطئ أن كمـــشتغالت بـــاجلنس، بـــسبب اال 
  .)٤٠(اإليدز، وبسبب التصور النمطي أن املرأة املعوقة عذراء/فريوس نقص املناعة البشرية من
ــسائدة عــن قيمــة       - ٥٨ ــة ال ــسبب اآلراء النمطي ــسياقات، وب ــات ويف بعــض ال ــات البن املعوق

ــدعم املتاحــة     ــائل ال ــدام وس ــِدين وانع ــون للوال ــذين يرع ــوان     أطال ــرى األب ــد ي ــوقني، ق ــاالً مع ف
وتـشري تقـارير منظمـة األمـم       .  أمامهمـا  االقتصادي الوحيد هو اخليار    املعوقة   ااالجتار بابنتهم  أن

إىل أنه يف بعض بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يبحث مـالكو            ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
واملراهقـة، اعتقـاداً منـهم بـأن صـغريات          دور البغاء حتديـداً عـن اإلنـاث الـصّم يف سـن الطفولـة                

. السن هؤالء سيكنَّ أقـل قـدرة علـى التعـبري عـن حمنتـهن أو التمـاس سـبيل العـودة إىل ديـارهن               
ويشري أحد التقارير إىل أن نسبة األطفـال البغايـا الـذين لـديهم إعاقـات منائيـة خفيفـة بلـغ سـتة                

  .)٤١(سكانأضعاف النسبة املتوقعة ملثل هذه اإلعاقات يف عموم ال
  

_________________ 

  )٣٨(  Price v. the United Kingdom, European Court of Human Rights (2001). 

  )٣٩(  Beth Ribet, “Naming prison rape)  يكفــي جمــرد انطبــاع عــن إعاقــة جــسدية  ).  أعــاله٣٠انظــر احلاشــية
 .دراكية لدى أحد األفراد ليجعله عرضة خلطر أكرب من االعتداء اجلنسينفسية أو إ أو

  )٤٠(  Nora E. Groce, “Rape of individuals with disability: AIDS and the folk belief of virgin cleansing”, The 

Lancet, vol. 363, issue 9422 (22 May 2004), 1663 and 1664. 

  )٤١(  UNICEF, “Violence against disabled children”, United Nations Secretary-General’s report on violence 

against children, Thematic Group on Violence against Disabled Children; findings and 

recommendations (2005) .متاح على http://www.unicef.org. 
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  األسباب والعواقب  -دال   
إن أســباب العنــف ضــد النــساء ذوات اإلعاقــة متأصــلة يف املعــايري االجتماعيــة املتعلقــة      - ٥٩

وتواجه النساء ذوات اإلعاقـة عقبـات       . )٤٢(بطبيعة اإلعاقة ونوعها وبتوزيع األدوار بني اجلنسني      
 وتـشمل   .االنتـصاف منـه   ه أو   كثرية حتول دون هروهبن من العنف ومقاومتـهن لـه ومنـع حدوثـ             

املاليـة للمعتـدي؛ وعـدم الرغبـة     ، علـى سـبيل الـذكر ال احلـصر، التبعيـة العاطفيـة و       العقبـات هذه  
؛ رعايتـهم التعرض للوصم؛ واملخاوف بشأن حضانة األطفال أو من االنفـراد بتحمـل عـبء                يف

 فقـدان أجهـزة     وتعذّر االستفادة من برامج ومرافـق منـع العنـف أو عـدم توفرهـا؛ واخلـوف مـن                  
املساعدة وأشكال الدعم األخرى؛ والقلق من عدم تصديق كالمهـن عنـد الكـشف عـن إسـاءة                  

وكـذلك  . املعاملة اليت تعرضن هلا؛ والتردد يف اختاذ أي إجراء قد يـؤدي إىل التـصعيد يف العنـف               
ى عندما يلتمسن املساعدة مـن الـشرطة أو أفـراد اجملتمـع اآلخـرين، قـد ال ُتؤخـذ شـكاواهن علـ                      

  .حممل اجلد، أو ميكن عدم تصديقهن، وذلك بسبب الوصم والقوالب النمطية
علـى مقـدمي الرعايـة      أكثـر مـن غريهـم       وقد يعتمـد األشـخاص ذوو اإلعاقـة اجلـسدية             - ٦٠

انظــر (وعلــى الــشخص املــسيء هلــم جــسديا أو عاطفيــا أو ماليــا، للحــصول علــى الرعايــة          
A/61/122/Add.1و  Corr.1 .( مـــا ينظـــر اجملتمـــع إىل األشـــخاص    ، عـــادة وإضـــافة إىل ذلـــك

وقـد يـؤدي ذلـك إىل تعرضـهم إىل     . )٤٣(اإلعاقة، دون وجه حق، على أهنم عدميو اجلنس    ذوي
ــذه          ــل ه ــالغ عــن مث ــد اإلب ــصديقهم عن ــسي ألن احتمــال ت ــن العنــف اجلن ــى م ــستويات أعل م

ــلّ ــهاكات أقـ ــساء ذوات ا . االنتـ ــون بعـــض النـ ــد تكـ ــدفاع   وقـ ــادرات علـــى الـ ــة غـــري قـ إلعاقـ
أنفسهن، أو قد ال ُتتاح هلن إمكانيـة التـدرب علـى الـدفاع عـن الـنفس، أو أهنـن قـد تكـّن                          عن

 جـدا   “سـهلة ”وهلـذا قـد يـصبحن فـرائس         . )٤٤( العنـف  مكـان عاجزات جسديا عن الفرار من      
  .)٤٥(ملرتكيب أعمال العنف

_________________ 

  )٤٢(  Stephanie Ortoleva, “Recommendations for action to advance the rights of women and girls with 

disabilities in the United Nations system” (2011).  
  )٤٣(  S. Nemeth, “Society, sexuality, and disabled/ablebodied romantic relationships”, in Handbook of 

Communication and People with Disabilities, D. O. Braithwaite and T. L. Thompson, eds. (Mahwah, 

New Jersey, United States, Lawrence Erlbaum, 2000).  
  )٤٤(  Leslie Myers, “People with disabilities and abuse” (Independent Living Research Utilization) .  متـاح

 Astrid Aafjes, “Empowering girls and women through sport and و؛http://www.ilru.org: على املوقع التايل

physical activity” (Women Win).  
  )٤٥(  J. C. Chang and others, “Helping women with disabilities and domestic violence: strategies, limitations, 

and challenges of domestic violence programs and services”, Journal of Women’s Health (2003); C. A. 
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يــستهدفهن وتعـاين النـساء ذوات اإلعاقـة مـن أشـكال خاصـة مـن التمييـز ومـن عنـف             - ٦١
يعــزى ذلــك أساســا إىل وضــعهن كأشــخاص ذوي إعاقــة نتيجــة للتحيــز يف صــفوف   يــدا وحتد

وعلـى سـبيل املثـال، يف بعـض التقاليـد الثقافيـة والدينيـة، ُينظـر إىل اإلعاقـة                  . األفراد واجملتمعات 
 ارتكبــها الــشخص أو أفــراد أســرته، ممــا يــربر “خطيئــة” أو علــى أهنــا “للــشر”علــى أهنــا رمــز 

  .)٤٦(ضد املصاب هباالعنف 
 وحتقيـق اسـتقالهلن     احلـصول علـى التعلـيم     وقد ُتحَرم النساء ذوات اإلعاقة من إمكانية          - ٦٢

املادي ومن املعلومات املتصلة بكيفية اإلبالغ عن حوادث العنف وكيفية التعرف على أعمـال               
). Corr.1  وA/61/122/Add.1انظـر  (العنف والتصدي هلا، مبا يف ذلـك أعمـال العنـف اجلنـسي       

وكذلك قد ال تتخذ أجهزة الشرطة ووكاالت إنفاذ القانون اإلجـراءات املناسـبة ملنـع أشـكال                  
وقد تتردد النساء ذوات اإلعاقة يف اإلبـالغ عـن حـوادث العنـف،       . العنف هذه أو للتصدي هلا    

ــداع يف مؤســسات، أو     ــام، أو اإلي ــز أو االنتق ــا للتميي ــريه    تفادي ــصادي وغ ــدعم االقت ــدان ال  فق
داءات أنــه لــن يــتم اكتــشافها    وقــد يتــصّور مرتكبــو مثــل هــذه االعتــ     . أشــكال الــدعم   مــن
شــهادات النــساء ذوات اإلعاقــة لــن تكــون ذات مــصداقية أمــام وكــاالت إنفــاذ القــانون  أن أو

  .ويف نظم احملاكم
ودون احلــصول علــى معلومــات بــشأن خمتلــف الــربامج الــيت تقــدم مــساعدات قانونيــة     - ٦٣
أساســية عــن نظــام العدالــة، قــد يتعــذّر علــى النــساء ذوات اإلعاقــة املطالبــة   حــىت معلومــات  أو

وحىت لـو كانـت النـساء ذوات اإلعاقـة مطّلعـات علـى حقـوقهن القانونيـة، فـإن                    . )٤٧(حبقوقهن
تكلفـــة املـــساعدة القانونيـــة قـــد تكـــون باهظـــة بالنـــسبة للنـــساء الـــاليت يعـــانني مـــن احلرمـــان   

ل علـى خــدمات حمـام، قـد ال يعــرف احملـامي كيـف ينمــي      وإذا متكـنَّ مــن احلـصو  . االقتـصادي 
فعلـى سـبيل املثـال، قـد ال يقـّدم احملـامون             .  لتصل إىل أفـضل مـستوى ممكـن        موكلتهالعالقة مع   

دائمــا املعلومــات بلغــة بريــل للمكفــوفني أو بطريقــة تواصــل أخــرى يف متنــاول األشــخاص          
وأخـريا، فـإن    . )٤٧(ية بلغة اإلشـارة   اإلعاقة، أو أهنم ال يعرضون خدمات ترمجة فورية كاف         ذوي

 أو توفر تـدريبا للتعامـل مـع العمـالء ذوي اإلعاقـة              تشترطعددا قليال فقط من كليات احلقوق       

_________________ 

Howland et. al, “Programs delivering abuse intervention services to women with disabilities (Houston, 

Texas, United States, Center for Research on Women with Disabilities, 2001).  
  )٤٦(  Lisa Alvares and others, “Reproductive health justice for women with disabilities”, Center for Women 

Policy Studies (2011).  
  )٤٧(  Stephanie Ortoleva, “Inaccessible justice”)  أعاله٢٧انظر احلاشية .(  
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ــشكل عــام     ــة ب ــصلة باإلعاق ــوانني املت ــشترط دراســة الق ــد  . )٤٨(أو حــىت ت ــر العدي ــذلك، يفتق ول
يهم واحتياجـاهتم وجملاهبـة   احملامني للخربات العملية أو األكادمييـة للـدفاع عـن مـصاحل مـوكل         من

  .التحديات اليت تعترضهم
غريهـن بـالنقص، وهـو عامـل يـضاعف          ولعلّ النساء ذوات اإلعاقـة يـشعرن أكثـر مـن              - ٦٤
وتـساهم صـور وسـائل     . )٤٩(احتمـال التعـرض للعنـف األسـري وغـريه مـن أشـكال العنـف                من

 النـساء ذوات اإلعاقـة غـري        اإلعالم الشعبية يف مجيع أحنـاء العـامل يف انتـشار افتـراض أن أجـسام               
كمـا أهنـا    . االجتماعيـة ‘‘ اجلمـال ’’وال تنطبـق عليهـا معـايري        ال تـستهوي جنـسيا      جذابة، وأهنـا    

 الـوجنتني، وحـىت لـون البـشرة،         بُعلـو صـفات متـصلة     ‘‘ الطبيعـي ’’ُتطلق علـى اجلـسد األنثـوي        
. )٥٠(وهات اخللقيـة  والسيقان الطويلة، وانعدام الدهون والتجاعيد، واإلعاقـات اجلـسدية والتـش          

ويــساهم ذلــك يف االنتقــاص مــن قيمــة النــساء ذوات اإلعاقــة، ويف انتقــاص النــساء مــن قيمــة     
األشـخاص ذوي   ال يرسـم    والعديد مـن الـصور      . أجسادهن، سواء كانت لديهن إعاقات أم ال      

  .)٥١(على أهنم يستحقون الشفقة، وبالتايل تكّرس الوصم الذي يتعرضون له إالاإلعاقة 
لّــف الرتاعــات املــسلحة إصــابات وصــدمات ميكــن أن تــؤدي إىل اإلعاقــة، وميكــن   وخت  - ٦٥

وبالنـسبة للنـساء الـاليت يتعرضـن     . أيضا أن تزيـد مـن حـدة أشـكال اإلعاقـة املوجـودة مـن قبـل            
إلصــابات، كــثريا مــا تــزداد حــدة اإلصــابة بــسبب التــأخري يف احلــصول علــى الرعايــة الــصحية   

ــدى الطو    ــى امل ــل عل ــادة التأهي ــلوإع ــا . ي ــة   ووفق ــاملي حــول اإلعاق ــر الع ــسنة للتقري ، ٢٠١١ ل
تــستجيب املنظمـــات اإلنـــسانية يف حـــاالت الرتاعــات دائمـــا بـــسرعة وفعاليـــة، وال ُتؤخـــذ    ال

  .احتياجات األسر ومقدمي الرعاية دائما يف االعتبار
وتواجـــه النـــساء ذوات اإلعاقـــة مـــشاكل علـــى مـــستوى التمثيـــل، وقـــد ال يتـــصرفن     - ٦٦
ــا ــشكل عــام، ممــا يــؤدي إىل تغييبــهن          يتــواء مب ــر اجملتمــع بــشأن دور املــرأة ب م مــع وجهــة نظ

_________________ 

  )٤٨(  Frances Gibson, “Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a right to 

legal aid?”, Australian Journal of Human Rights, vol. 15, No. 2 (2010). 

  )٤٩(  Donna R. Walton, “What’s a leg got to do with it: black, female and disabled in America”, Disability 

Studies Quarterly, vol. 22, No. 1 (2002), p. 74. 

  )٥٠(  Jean Kilbourne, “Beauty and the beast of advertising”; Women in culture: a women’s studies anthology, 

L. J. Peach, ed. (Blackwell Publishing Inc., 1998); Killing us softly: advertising and the obsession with 

thinness, in Feminist Perspectives on Eating Disorders, P. Fallon, M. Katzman and S. Wooley, eds. 

(New York, Guilford Press). 

  )٥١(  J. Nelson, “The invisible cultural group: images of disability”, in Images that Injure: Pictorial 

Stereotypes in the Media, P. M. Lester, ed. (Praeger, 1996), pp. 119-125. 
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وميكــن أيــضا أن ُينظــر إىل النــساء     . )٥٢(واســتبعادهن مــن املــشاركة بــشكل جمــٍد يف اجملتمــع     
، ممـا حيـول دون   أهليـة اإلعاقة على أهنن مثـل األطفـال وبالتـايل ُيفتـرض أن لـيس لـديهن              ذوات

  .)٥٣(فهن أفرادا يف اجملتمع بأمت معىن الكلمة ومتساوين مع غريهنحتقيق قدراهتن الكامنة بوص
غريهــن نظــرا لعــدم  فــرص املتاحــة أمــام النــساء ذوات اإلعاقــة أقــل مــن   املهنيــة والفــرص   - ٦٧

قـل؛ وقـد ُيجـربن علـى اتبـاع         أجـورهن أ  مالئمـة؛ و  ترتيبـات تيـسريية     استعداد أرباب العمل لتوفري     
ويزداد احتمال البطالة بالنسبة للنـساء ذوات  . )٥٤( على عمل  مسارات وظيفية أقل أمهية للحصول    

ى علــيهن قــد يعمــد إىل مــضايقتهن اإلعاقــة الــاليت تعرضــن للعنــف ألن الــشخص الــذي قــد اعتــد 
الـذهاب إىل    هن من العـاملني، أو قـد ميـنعهن مـن          ختويفهن يف مكان العمل، أو إىل مضايقة غري        أو

  .رة ميكن أن تؤدي إىل فقدان فرصة العملالعمل كلّيا، باعتبار العنف آلية للسيط
وعنـدما  . ويزداد احتمال التـشرد بالنـسبة للنـساء ذوات اإلعاقـة الـاليت تعرضـن للعنـف                 - ٦٨

أو عنــدما جيــربن علــى  (حتــاول النــساء ذوات اإلعاقــة الفــرار مــن وضــع يتعرضــن فيــه لإلســاءة    
، فـإهنن كـثريا   )املعاملةمغادرة مرتل الشخص املعتدي عليهن، وهو شكل آخر من أشكال سوء       

ى مكــان يف املالجــئ، ومبــا أنــه مــن الــصعب يف أكثــر األحيــان احلــصول علــ. مــا يفقــدن بيــوهتن
وفضال عن ذلك، تـؤدي     . يكون أمامهن أي بديل آخر غري الشوارع أو البيئة املسيئة هلن           ال قد

 بعائلتـها  املعوقـة املـرأة  العزلة االجتماعية اليت يفرضها املعتدي أثناء فتـرة االعتـداء إىل قطـع صـلة              
  .وأصدقائها وشبكات الدعم األخرى اليت ميكن أن تساعدها يف مثل هذه احلاالت

كما تواجـه النـساء ذوات اإلعاقـة صـعوبات أكـرب يف احلـصول علـى الرعايـة الـصحية                       - ٦٩
أن اجلانـب اجلنـسي      مقـدمو الرعايـة الـصحية        يعتـرب ويف كثري مـن األحيـان،       . اجلنسية واإلجنابية 

. )٥٥(، وبالتايل خيلصون إىل أهنن لسن حباجة إىل بعـض خـدمات الرعايـة الـصحية        مفقود لديهن 
) World Health Survey(ويكشف حتليل للبيانات الـيت تـضمنها االستقـصاء الـصحي يف العـامل      

الـــذي أجرتـــه منظمـــة الـــصحة العامليـــة عـــن فـــرق كـــبري بـــني الرجـــال والنـــساء ذوي اإلعاقـــة 
ني من حيث احلـواجز الـيت يواجهوهنـا علـى مـستوى املواقـف واحلـواجز                واألشخاص غري املعوق  

  . للحصول على الرعايةوالنظميةاملادية 
  

_________________ 

  )٥٢(  Johanna Bond, “International intersectionality”)  ٤انظر احلاشية.( 

  )٥٣(  Disability Discrimination Legal Service, “Beyond belief”)  ٢٥انظر احلاشية.( 

 ).E.92.XIV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( Human Rights and Disabled Personsانظر   )٥٤(  

  )٥٥(  Michelle Fine and Adrienne Asch, “Disabled women”) ٣ انظر احلاشية.( 
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  اإلطار املعياري  -هاء   
  )٥٦(ات الدوليةالقانون الدويل والسياس  -  ١  

تضمنت اجلهود املبكرة لألمم املتحدة يف الـسبعينات اعتمـاد إعـالن حقـوق املـتخلفني                  - ٧٠
قـرار اجلمعيـة    (، متبوعـا بـإعالن حقـوق املعـوقني          ))٢٦-د (٢٨٥٦اجلمعية العامة   قرار  (عقليا  
ويعكس هذان الصكان غري امللزمني تطـورا مهمـا مـن حيـث إدراج           )). ٣٠-د (٣٤٤٧العامة  

موضــوع اإلعاقــة علــى جــدول األعمــال الــدويل، إال أهنمــا مل يعكــسا بــصورة كاملــة املبــادئ    
  .القائمة حلقوق اإلنسان

س إعالن حقوق املتخلفني عقليا منوذجا طبيا أبويا وخرييا لإلعاقة، بينمـا اعتمـد              وعك  - ٧١
إعــالن حقــوق املعــوقني هنجــا يقــوم علــى حقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق باملــساواة يف املعاملــة،     

  .وإتاحة اخلدمات، وتنمية القدرات، وتعجيل وترية االندماج االجتماعي
قــرار اجلمعيــة  (١٩٨١معــوقني، املعتمــدة يف عــام الــسنة الدوليــة للكــل مــن وقــد أثــر   - ٧٢

، )٣٧/٥٢قــرار اجلمعيــة العامــة (، وبرنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني  )٣٦/٧٧العامــة 
علـى اعتمـاد    ) ٣٧/٥٣قـرار اجلمعيـة العامـة        (١٩٩٢-١٩٨٣وعقد األمم املتحـدة للمعـوقني       

 القواعـد   علـى رسـم مالمـح     عاقـة و  القواعد املوحدة املتعلقة بتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإل       
وتوفر القواعد املَوحَّدة أساسا للتعاون التقين واالقتـصادي بـني     ). ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (

وهـي تـشري إىل وجـود عقبـات أمـام           . الدول، واألمـم املتحـدة، وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة            
ك العقبـات؛ ودور األشـخاص       احلقوق؛ وإىل مسؤولية الدول الختاذ إجراءات إلزالة تلـ         عمالإ

 األشـخاص ذوي    يف أوساط وهي تقر أيضا بالتنوع     . ذوي اإلعاقة ومنظماهتم يف إزالة احلواجز     
اإلعاقــة، ومــن مث تقــر ضــمنا جبماعــات مثــل النــساء ذوات اإلعاقــة وجتــارهبن مــن حيــث تعــدد  

  .)٥٧(أشكال التمييز الواقع عليهن
 ودخلـت حيـز     ٢٠٠٦ اإلعاقـة يف عـام       وقد اعُتمدت اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         - ٧٣

وتقر الديباجة بأن اإلعاقة مفهوم متغري، وأن املشاركة الكاملة والفعالـة           . ٢٠٠٨النفاذ يف عام    
يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين تتأثر سلبا بالتفاعل بني األشـخاص ذوي االعـتالالت                

يـة بطـابع تقـدمي أكـرب مـن طـابع القواعـد              وتتـسم االتفاق  . واحلواجز املوقفيـة والبيئيـة املوجـودة      
_________________ 

 Janet E. Lord and Stephanie Ortoleva, “International norms and standards:  إىل٨٦-٧٠تستند الفقرات    )٥٦(  

on disability: an overview of the current framework”،   ورقــة معلومـات تقنيـة أساســية مقدمـة إىل أمانــة  
 ).٢٠١٠(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )٥٧(  Human Rights and Disability: the Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights 

Instruments in the Context of Disability)  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.02.XI.6.(  
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املَوحَّدة يف غرضها املتمثل يف تعزيـز ومحايـة وكفالـة متتـع مجيـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة متتعـا                
كــامال علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وتعزيــز 

 القاضـي بانـدماج     “ا فيما خيصنا  ال غىن عن  ”وهي تعكس أيضا مبدأ     . احترام كرامتهم املتأصلة  
  . يف اجملتمعألشخاص ذوي اإلعاقةا

 االلتـزام بعـدم االخنـراط يف التمييـز علـى            ٢ويتضمن مبدأ عدم التمييز الـوارد يف املـادة            - ٧٤
. أساس اإلعاقة واختاذ خطوات ملواجهة أشكال التمييز، املباشرة وغري املباشرة على حـد سـواء              

ظــر التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة وأســس أخــرى، فإهنــا تلــزم الــدول   حت٥وإضــافة إىل أن املــادة 
  .بضمان توفري خدمات معقولة من أجل تعزيز املساواة والقضاء على التمييز

ــواد      - ٧٥ ــة ويف املــ ــسانيا يف الديباجــ ــورا جنــ ــة منظــ ــد االتفاقيــ  ١٦ و ٨ و ٦ و ٣وتعتمــ
ــع احلقـــ    . )٥٨(٢٥ و ــساء يف مجيـ ــوح إدراج النـ ــرر بوضـ ــي تقـ ــة،  وق املدوهـ ــة يف االتفاقيـ رجـ

تعــاجل عــدم إشــارة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة صــراحة إىل   مث ومــن
  .النساء ذوات اإلعاقة يف أحكامها األساسية

وتشترك اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٧٦
 املطلوبــة مــن الــدول مبوجــب العامــةل االلتزامــات التمييــز ضــد املــرأة يف كــثري مــن املبــادئ، مثــ

 مـن اتفاقيـة حقـوق    ٤ من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واملـادة            ٢ املادة
 تـشريعية   تـدابري محايـة   وتلزم كلتا االتفـاقيتني الـدول األطـراف بـسن           . األشخاص ذوي اإلعاقة  
 مــن اتفاقيــة حقــوق   ٥تتــضمن املــادة  و. أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة /وموضــوعية للنــساء و 

 مــن اتفاقيـة القــضاء علــى مجيـع أشــكال التمييـز ضــد املــرأة    ٤األشـخاص ذوي اإلعاقــة واملـادة   
حمــددة لتعجيـل وكفالـة حتقيــق املـساواة بـني اجلنــسني،     /أحكامـا تـأذن باســتخدام تـدابري خاصـة    

 األشــخاص ذوي  مــن اتفاقيــة حقــوق ٨وتــشدِّد املــادة .  النــساء ذوات اإلعاقــةويــشمل ذلــك
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة علـى الـدور الـسليب          ٥اإلعاقة واملادة   

الذي ميكن أن تقوم به النمـاذج النمطيـة يف حيـاة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـن فـيهم النـساء                        
ؤولية ومبوجـب كلتـا االتفـاقيتني، تقـع علـى عـاتق الـدول مـس               . ذوات اإلعاقة، والنساء عمومـا    

وتقــر .  والقــضاء عليهــامكافحــة النمــاذج النمطيــة، واألحكــام املــسبقة، واملمارســات الــضارة  
املتعلقـة  اجلنـسانية و   بـأن النمـاذج النمطيـة        ٦اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املـادة            

  . على النساء ذوات اإلعاقةمضاعفااإلعاقة تتوافق لتحدث تأثريا ب

_________________ 

  )٥٨(  M. V. Reina, M. Adya and P. Blanck, “Defying double discrimination”, Georgetown Journal of 

International Affairs (2007).  
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يتني جـانبني حـامسني مـن حقـوق اإلنـسان، مهـا األهليـة القانونيـة                 وتتضمن كلتا االتفاق    - ٧٧
 الذايت أو حق تقريـر      االستقاللوإمكانية اللجوء إىل القضاء، يستندان بدرجة كبرية إىل مبادئ          

ــان   . املـــصري ــة، تعـــاجل املادتـ ــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــاتني ١٣ و ١٢ففـــي اتفاقيـ  هـ
 مـسألة   ١٥يـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، تعـاجل املـادة               املسألتني، ويف اتفاقيـة القـضاء علـى مج        

وتدمج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة كـال املفهـومني املـتعلقني             . املساواة أمام القانون  
  .بأهلية األشخاص ذوي اإلعاقة كأشخاص أمام القانون وأهليتهم القانونية للتصرف

 التعـــرض بعـــدمعاقـــة، املتعلقـــة  مـــن اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإل١٦واملـــادة   - ٧٨
بـصورة حمـددة مـشكلة اجلـرائم الـيت ترتكـب علـى أسـاس         تعاجل  لالستغالل والعنف واالعتداء،    

؛ وتـوفري الـدعم التثقيفـي لألشـخاص ذوي     هـذا احلـق  وهي تنص على ما يلزم حلماية   . جنساين
ة؛ ووضــع اإلعاقــة وأســرهم؛ ورصــد املرافــق والــربامج املعــدة خلدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــ    

اجلـرائم املنطويـة علـى      علـى   قاضـاة   املاستراتيجيات وقائية؛ ووضـع  بـرامج السـتعادة العافيـة؛ و           
ــداء املرتكبــة ضــد هــؤالء األشــخاص   وإضــافة إىل ذلــك، تتــضمن  . االســتغالل والعنــف واالعت

هتـم   ٢٥ملـادة   وا. نـوع اجلـنس والـسن     حمـددة حـسب     أحكاما تتعلق بإنشاء أشكال من الـدعم        
ـأن لألشـخاص ذوي اإلعاقــة احلــق   العنــف املرتكـب ضــد املــرأة، حيـث تعتــرف بــ  مــسألةأيـضا  

ــة      يف ــى أســاس اإلعاق ــز عل ــصحة دون متيي ــستويات ال ــأعلى م ــع ب ــك إتاحــة   . التمت ــشمل ذل وي
ــصحة        ــصحي وال ــل ال ــرامج إعــادة التأهي ــسانية وب ــارات اجلن ــة لالعتب ــصحية املراعي اخلــدمات ال

ميها مجيعـا يف أقـرب مكـان ممكـن      ان، الـيت ينبغـي تقـد      اجلنسية واإلجنابية والـصحة العامـة للـسك       
  .اجملتمع احمللي للشخص املعين من
 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـدول األطـراف باختـاذ         ١٥وتلزم املادة     - ٧٩

 املعاملــة أو العقوبــة القاســية  تــدابري فعالــة ملنــع إخــضاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتعــذيب أو  
و املهينة، ال سيما فيما يتعلق بتعريـضهم إلجـراء جتـارب طبيـة أو علميـة علـيهم              الالإنسانية أ  أو

وقد أقرت جلنة مناهضة التعـذيب بـأن بعـض األفعـال املرتكبـة              . دون موافقتهم بكامل حريتهم   
  .ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، من قبيل سجنهم أو احتجازهم، تشكل تعذيبا أو معاملة سيئة

تفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أن لألشــخاص    مــن ا٢٣وتــنص املــادة   - ٨٠
وعـالوة علـى    . ذوي اإلعاقة احلق يف احلفاظ على خـصوبتهم علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين                 

  .ذلك، حيظر جعل التعقيم شرطا للحصول على الرعاية الطبية أو أي منافع أخرى
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اإلعاقـة مـسأليت الوقايـة     من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       ٢٦ و   ٢٥وتعاجل املادتان     - ٨١
مــن العجــز وإعــادة التأهيــل منــه، باعتبارمهــا أحــد جوانــب احلمايــة الكاملــة والــشاملة حلقــوق    
اإلنــسان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ممــا يكفــل املــساواة يف إتاحــة مجيــع بــرامج الــصحة العامــة   

  .وإمكانية االستفادة منها
ــات ذوا     - ٨٢ ــساء والفتيـ ــار بالنـ ــق باالجتـ ــا يتعلـ ــني   توفيمـ ــار حكمـ ــن اعتبـ ــة، ميكـ  اإلعاقـ
أحكــام اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة منطــبقني، وإن كانــا ال يــشريان إىل هــذه   مــن

، املتعلقتـان بالعمـل والعمالـة، ميكـن تفـسريمها           ٢٧ واملـادة    ١٦فاملـادة   . املسألة بـصورة مباشـرة    
لقـضاء علـى مجيـع أشـكال         مـن اتفاقيـة ا     ٦وتعـاجل املـادة     . نطبقان على حـاالت االجتـار     تـبأهنما  

  .التمييز ضد املرأة مسألة مكافحة االجتار باملرأة واستغالهلا بوجه عام
ــة علــى ضــرورة اختــاذ     ١١وتــنص املــادة    - ٨٣ ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق  مــن اتفاقي

خاص ذوي اإلعاقـة الـذين يوجـدون        الدول كافة التدابري الالزمـة لـضمان محايـة وسـالمة األشـ            
 املــسلح والطــوارئ اإلنــسانية والكــوارث الطبيعيــة وغــري ذلــك مــن احلــاالت حـاالت الــرتاع  يف

  .اليت تتسم باخلطورة
، تنــاقش اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ٢٤ويف التوصـية العامــة رقــم    - ٨٤

وتقـر اللجنـة بـأن العوامـل اجملتمعيـة          .  للنـساء ذوات اإلعاقـة     الـيت تـشكل شـواغل     أيضا املـسائل    
 أن حتدد الوضع الصحي وأنه ينبغي إيالء اهتمام خـاص لالحتياجـات واحلقـوق الـصحية                 ميكن

 حبمايـة   ٢٧وتتعلـق التوصـية العامـة رقـم         . للنساء ذوات اإلعاقة، وغريهن من الفئـات الـضعيفة        
لمـــسنات وتعـــاجل مـــسألة النـــساء ذوات اإلعاقـــة مبناقـــشة التمييـــز املـــزدوج لحقـــوق اإلنـــسان 

ذي تواجهه املسنات ذوات اإلعاقـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق حبـصوهلن علـى                 والتنميط اجلنساين ال  
وتركــز .  والرعايــة الــصحية واخلــدمات القانونيــة وتعرضــهن املتزايــد للعنــف التثقيــفخــدمات 

 وتنـاقش   ٢ على االلتزامات األساسية للـدول األطـراف مبوجـب املـادة             ٢٨التوصية العامة رقم    
للتمييــز يف القــانون املــدين وقــانون العقوبــات، واللــوائح  اشــتداد تعــرض النــساء ذوات اإلعاقــة  

 ١٩٩٣ويتـضمن إعـالن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة لعـام                 . والقوانني واملمارسات العرفيـة   
  .النساء ذوات اإلعاقةإىل إشارة إىل العنف و) ٤٨/١٠٤انظر قرار اجلمعية العامة (

تـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة  للجنـــة احلقـــوق االق٥ويـــصوغ التعليـــق العـــام رقـــم   - ٨٥
التزامات الدول بكفالة املساواة يف احلقوق والقضاء على التمييز ضد األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

ومــن األمــور ذات الداللــة أن اللجنــة بينــت وجــود عالقــة بــني عــدم  . يف العديــد مــن اجملــاالت
ت اللجنـة أن التعقـيم   وعالوة على ذلـك، ذكـر  .  معقولةترتيبات تيسرييةالتمييز وواجب توفري   
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 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ١٠القسري للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ينتهك املـادة         
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإضافة إىل ذلك، قام املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم التابع جمللس حقـوق اإلنـسان                  - ٨٦
ــره   ــام املوضــوعيبتخــصيص تقري ــة يف    ٢٠٠٧ لع ــضية حــق األشــخاص ذوي اإلعاق التعلــيم  لق

وخلــص إىل أن معــدالت اإلملــام بــالقراءة ). ٧٦ و ٨، الفقرتــان A/HRC/4/29(الــشامل للجميــع 
لرجـال واألوالد، وأن النـساء   لدى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أقل بكثري منها لدى ا والكتابة  

 ركــز املقــرر اخلــاص املعــين حبــق   كــذلك.والفتيــات خيــضعن بوجــه عــام لقــدر أكــرب مــن التمييــز 
عي لعـام  املوضـو إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يف تقريـره     كل

 ١٢، الفقرتـان  E/CN.4/2005/51( على حق األشخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة يف الـصحة      ٢٠٠٥
خـاص للتعقـيم القـسري      وخلص إىل أن النـساء ذوات اإلعاقـة الذهنيـة معرضـات بوجـه               ) ٤٩و  

العنــف واالعتــداءات األخــرى املرتبطــة  عــا إىل اختــاذ تــدابري حلمايتــهن مــن ود. والعنــف اجلنــسي
. حبقهن يف الصحة، سواء كانت حتدث يف خدمات الرعاية الصحية أو خـدمات الـدعم اخلاصـة                 

 الفـرص  وأخريا، يقوم املقرر اخلاص املكلـف برصـد تنفيـذ القواعـد املوحـدة بـشأن حتقيـق تكـافؤ                 
جلنة التنميـة االجتماعيـة وقـد أدمـج يف تقـاريره              تقرير سنوي إىل   بتقدميلألشخاص ذوي اإلعاقة    

  .)E/CN.5/2011/9 انظر(مسألة النساء ذوات اإلعاقة 
  

  االتفاقيات واآلليات اإلقليمية  -  ٢  
أحكامــا عامــة ) ميثــاق بــاجنول(يتــضمن امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان والــشعوب   - ٨٧
 مــن ميثــاق ١٨وتتنــاول املــادة . ص علــى املــساواة بــني مجيــع األشــخاص، مبــن فــيهم النــساء تــن

ــاة      ــة حقــوق املــرأة والفت ــة محاي ــز وكفال ــدول بالقــضاء علــى التميي ــاجنول التزامــات ال ــزم . ب وتل
واعُتمــد الربوتوكــول املتعلــق حبقــوق املــرأة  .  األشــخاص بــاحترام غريهــم دون متييــز ٢٨ املــادة

 ودخـل حيـز النفـاذ يف عـام          ٢٠٠٣ق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف عام        امللحق بامليثا 
 منه حتمي حتديدا النساء ذوات اإلعاقة وتكفل هلن احلق يف عـدم التعـرض               ٢٣واملادة  . ٢٠٠٥

  .للعنف والتمييز وتفرض على الدولة واجبات منها معاملتهن مبا يكفل الكرامة
ورويب واالحتاد األورويب خطتهما اخلاصـة لـصكوك        وفيما يتعلق بأوروبا، للمجلس األ      - ٨٨

فاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، الـيت دخلـت           . حقوق اإلنسان 
وقد عززت عـدة    . ، هي االتفاقية األوروبية الرئيسية حلقوق اإلنسان      ١٩٥٣حيز النفاذ يف عام     

  .ية إضافية أحكامها اجلوهرية واإلجرائبروتوكوالت
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ــرار  ٢٠٠٧ويف عــام   - ٨٩ ــان األورويب الق ــشأن حقــوق   (INI) 2006/2277، اعتمــد الربمل ب
ــة  ــسان لألشــخاص ذوي اإلعاق ومل يعتمــد اجمللــس األورويب أي صــكوك حمــددة حلقــوق    . اإلن

اإلنسان معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، لكن امليثاق االجتماعي األورويب يشري إليهم صـراحة             
ومت تنقيح مفهوم حقوق اإلنـسان واإلعاقـة، واعتمـدت         . تع  حبقوق اإلنسان   كفئة جيب أن تتم   

، وهــي تكفــل حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة     ١٩٩٦ة يف عــام  نقحــ بــصيغتها امل ،١٥املــادة 
  .االستقالل واالندماج االجتماعي واملشاركة يف حياة اجملتمع احمللي يف
را بــشأن منــع ومكافحــة العنــف مــؤخوتــنص االتفاقيــة الــيت اعتمــدها اجمللــس األورويب   -٩٠
املـرأة والعنـف العـائلي علـى تـدابري حلمايـة حقـوق الـضحايا، دون متييـز علـى أي أسـاس،                      ضد
ــة يف مبــا ــها املــسبقة    . ذلــك اإلعاق ــة إجهــاض للمــرأة دون موافقت ــة إجــراء عملي وحتظــر االتفاقي

أة علــى اإلجنــاب واملــستنرية أو إجــراء جراحــة يكــون الغــرض منــها أو نتيجتــها إهنــاء قــدرة املــر 
  .بشكل طبيعي إذا كان ذلك دون موافقتها املسبقة واملستنرية أو فهمها للعملية

، ١٩٩٢ويف آسيا، أعلنت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يف عـام               - ٩١
تعزيــز  واهلــدف مــن هــذه املبــادرة هــو ). ٢٠٠٢-١٩٩٣(احملــيط اهلــادئ للمعــوقني و  آســياعقــد

ــوق ــة   حق ــة يف املنطق ــسان لألشــخاص ذوي اإلعاق ــام .  اإلن ــدة   ٢٠٠٢ويف ع ــد مل ــد العق ، مت متدي
  .ملواصلة ترسيخ املكاسب اليت حتققت حىت ذلك التاريخ) ٢٠١٢-٢٠٠٣( سنوات أخرى ١٠
 ١٩٤٨والــصكان املتعلقــان هبــذا اجملــال يف األمــريكتني مهــا اإلعــالن األمريكــي لعــام       - ٩٢

ويركـز  . ١٩٦٩ه، واالتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان لعـام            بشأن حقوق اإلنسان وواجباتـ    
ــال احلقـــوق االقتـــصادية     ــة حلقـــوق اإلنـــسان يف جمـ ــة األمريكيـ ــايف لالتفاقيـ الربوتوكـــول اإلضـ

ويـشمل احلـق   .  على واجـب الدولـة أن تعـزز تلـك احلقـوق     ١٩٨٨واالجتماعية والثقافية لعام    
ــائج ا    لتقــدم يف الــسن والعجــز، الــيت حتــول دون  يف الــضمان االجتمــاعي كتــدبري محايــة مــن نت

  . لنفسه الشخص أسباب العيش الكرميضمان
، اعتمدت منظمـة الـدول األمريكيـة اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة للقـضاء                ١٩٩٩ويف عام     - ٩٣

ف وهــي معاهــدة حقــوق اإلنــسان الوحيــدة الــيت تعــّر. علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املعــوقني
ومن أهدافها اإلدماج التام للمعوقني والنهوض      . “لتمييز ضد املعوقني  ا”مصطلح اإلعاقة وعبارة    

بالعدالة لصاحلهم عن طريق التشريعات واملبـادرات االجتماعيـة وتثقـيفهم وتثقيـف غريهـم فيمـا                 
تعمل، على سبيل    وفضال عن ذلك، فهي هتيب بالدول أن      . خيص قبول األشخاص ذوي اإلعاقة    
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 الوقاية من مجيـع أشـكال اإلعاقـات املمكـن جتنبـها والكـشف               األولوية، من أجل أمور شىت منها     
  .)٥٩( وتوفري العالج وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقةانوالتدخل املبكر

  
  اخلالصة  -رابعا   

إن التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          - ٩٤
وك القـانون الـدويل أمـر شـائع، ولكـن مـن الـصعب               أشكال التمييز ضد املرأة وغريمها من صك      

ــة            ــساء ذوات اإلعاق ــف ضــد الن ــع العن ــا خيــص من ــصكوك فيم ــك ال ــي لتل ــذ الفعل ــيم التنفي تقي
  .والتصدي له

ويفتقر معظم الدول إىل قانون حمدد وشامل أو سياسة عامة أو برنامج من هذا القبيـل               - ٩٥
والـدول الـيت لـديها قـانون        . شكل خاص بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة عموما والنساء منهم ب       

بــشأن اإلعاقــة ال تعــاجل علــى وجــه التحديــد حقــوق النــساء ذوات اإلعاقــة عمومــا أو العنــف    
وقد يكون للدول أيضا قانون حمدد بشأن العنف ضـد املـرأة يتـيح بـشكل عـام             . ضدهن حتديدا 

انني ال تنفـذ    ولألسـف، فـإن تلـك القـو       . سبل انتصاف جلميع النساء، ضـمن إطـار غـري متييـزي           
  .بالفعل فيما يتصل بالنساء ذوات اإلعاقة

ة أو بـرامج أو اسـتراتيجيات مكرسـة    ي إال قلة قليلة من الـدول آليـات مؤسـس      ضعومل ت   - ٩٦
للغــرض، مــن قبيــل اللجــان أو اجملــالس الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة واإلعاقــة، بــالرغم مــن أن بعــضها 

  .جريت بشأن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقةوضع استراتيجيات تستند إىل البحوث اليت أ
وعلى صعيد املنظمـات غـري احلكوميـة، هنـاك منظمـات أو حتالفـات معنيـة باملوضـوع                     - ٩٧

وأفضى االسـتخدام املبتكـر لإلنترنـت أيـضا      . حتديدا جتري البحوث وتقدم اخلدمات والتدريب     
  .ات واخلرباتإىل إنشاء مواقع شبكية تفاعلية حيث ميكن للقراء تبادل املعلوم

  
  التوصيات  -خامسا  

  :توصي املقررة اخلاصة بالتدابري التالية  - ٩٨
ينبغــــي للــــدول أن تكفــــل تــــوخي منظــــور متكــــيين، بــــدال مــــن منظــــور   )أ(  

 من منوذج طيب أو خـريي، وذلـك         االستضعاف، وأن تطبق منوذجا اجتماعيا لإلعاقة، بدال      
  ذوات اإلعاقة والتصدي له؛يف إطار العمل الرامي إىل منع العنف ضد النساء 

_________________ 

 ).٠٩٩-٢٩-د (١٦٠٨ اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املعوقني، القرار   )٥٩(  
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ينبغي للدول أن تلغي أي قوانني متبقيـة متيـز جنـسانيا ضـد النـساء ذوات                   )ب(  
  اإلعاقة، وأن تعاجل مشكلة التحيز اجلنساين ضد هؤالء النساء يف جمال إقامة العدل؛

  املـصنفة ينبغي للدول أن تعمل علـى حتـسني وتوسـيع نطـاق مجـع البيانـات         )ج(  
يانــات املتعلقــة بانتــشار العنــف  ، مبــا يف ذلــك الب)والــسن واإلعاقــة نــوع اجلــنس سبحــ(

  النساء ذوات اإلعاقة ومظاهره وأسبابه وعواقبه؛ ضد
ينبغي استحداث مواد تدريبية وافية بالغرض جلميع القطاعات بشأن منـع             )د(  

ــه، وذلــ    ك بالتعــاون مــع هــؤالء النــساء،  العنــف ضــد النــساء ذوات اإلعاقــة والتــصدي ل
  ز جدوى تلك املواد ومهارات األشخاص ذوي اإلعاقة؛يعز مما

ينبغي اعتماد إصالحات على املستوى القطري من أجل حتـسني اخلـدمات       )هـ(  
وعلـى  . ةواملرافق الصحية عموما، مبا يف ذلـك اجلانـب املتـصل بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـ                
ألشـخاص  وجه أكثر حتديدا، من الضروري اعتماد إصالحات للحـد مـن حـاالت حـبس ا               

  ذوي اإلعاقة بدون داع؛
ينبغــي للــدول أن تكفــل اســتجابة ودعــم قطــاع العدالــة للنــساء ذوات          )و(  

دمات القـــضائية املبتكـــرة، اإلعاقـــة الـــاليت يـــبلغن عـــن حـــاالت العنـــف، وأن تـــدعم اخلـــ 
ذلك اخلدمات اجلامعة، واملساعدة القانونية واحملـاكم املتخصـصة، لـضمان الوصـول              يف مبا

 موضوعيا وإجرائيا؛ وأن ُتشرك النساء ذوات اإلعاقـة يف حتديـد مالمـح النظـام              إىل العدالة 
  القانوين وإعادة هيكلته؛

ينبغي تطوير املمارسات اجليدة فيما يتعلق بإجياد بدائل إليداع األشـخاص          )ز(  
  ذوي اإلعاقة يف السجن؛

ينبغــي بــذل اجلهــود لــضمان ظهــور النــساء ذوات اإلعاقــة يف املنــشورات    )ح(  
والعروض وغري ذلك من املنتجات اإلعالمية، مما يؤكد االعتراف بأن الصورة اليت ترمسها           

  وسائط اإلعالم هامة يف تغيري التصورات والقضاء على التمييز وإهناء العنف؛
 الالزمـة للنـساء ذوات اإلعاقـة        ةينبغي إتاحـة الفرصـة والترتيبـات التيـسريي          )ط(  

يف املنتــديات الــيت تنــاقش متكــني املــرأة واملــساواة بــني  لكــي يــتمكّن مــن املــشاركة بالكامــل  
وينبغي تعزيز التعاون داخل جمموعـات حقـوق املـرأة ومنظمـات األشـخاص ذوي               . اجلنسني

اإلعاقة وغريها من اجلهات املنخرطة يف أنشطة مكافحة العنف ضد املرأة، وذلك مـن أجـل                
 حوار واسـتراتيجيات وعمليـات      إشراك النساء ذوات اإلعاقة فيما يتصل هبذا املوضوع من        

  ؛لبناء املؤسسات
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ينبغي تشجيع الدول على االستجابة لطلبات املعلومـات الـيت توجههـا هلـا                )ي(  
  آليات األمم املتحدة ذات الصلة؛

سألة مبــ بــشكل متزايــد ىنعــينبغــي لوكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا أن تُ   )ك(  
 عن تنفيذ اتفاقية حقوق     ةنتاج تقارير حمدد  العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة، مبا يف ذلك إ        

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛
ينبغي التشجيع على إنـشاء آليـة متكّـن اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق                   )ل(  

  .اإلنسان من التعاون مع املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية
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	باء - التقرير الموضوعي
	4 - ركز التقرير الموضوعي للمقررة الخاصة (A/HRC/20/16) المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2012 على عمليات القتل المتصلة بنوع الجنس التي تستهدف النساء وتمثل أقسى مظهر تتجلى فيه أشكال العنف القائمة ضد المرأة. وهي ليست حوادث منفصلة تنشأ فجأة وبشكل غير منتظر، وإنما تمثل آخر ما يتم التعرض له في سلسلة متوالية من أعمال العنف. وأبرز التقرير أن انتشار مظاهر مختلفة من عمليات القتل المتصلة بنوع الجنس، على صعيد العالم، بلغ درجات تبعث على الجزع. وهذه المظاهر المتجذرة ثقافيا واجتماعيا ظلت تُقبل دون عقاب على أنها قاعدة سلوك أو تُقابَل بالتسامح أو تلقى التبرير. واتضح أن هناك قصورا إلى حد بعيد في مسؤولية الدول عن توخي الحرص الواجب لتعزيز وحماية حقوق المرأة عموما وحقها في حياة خالية من العنف، بشكل خاص.
	جيم - الرسائل والنشرات الصحفية
	5 - تعلقت الرسائل الموجهة إلى الحكومات بمجموعة واسعة من القضايا التي تعكس نمطا من عدم التكافؤ والتمييز المتصلين بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (انظر A/HRC/20/30 و A/HRC/19/44). وتأسف المقررة الخاصة لأن قلة قليلة فقط من الحكومات أجابت عن الرسائل الموجهة إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	6 - وأصدرت المقررة الخاصة أيضا بيانات صحفية، سواء بصفتها الفردية أو بصورة مشتركة مع أطراف أخرى لديها ولايات.
	دال - لجنة وضع المرأة
	7 - في 29 شباط/فبراير 2012، قدمت المقررة الخاصة بيانا مكتوبا إلى لجنة وضع المرأة، أبرزت فيه ضرورة كفالة المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمرأة الريفية وتمكينها.
	هاء - أنشطة أخرى
	8 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شاركت المقررة الخاصة في عدد من المؤتمرات وحلقات العمل والمناسبات الموازية بشأن مواضيع لها صلة بولايتها.
	9 - وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت المقررة الخاصة اجتماعا لفريق خبراء في نيويورك لاستقاء بيانات من أجل تقريرها المتعلق بعمليات القتل المتصلة بنوع الجنس التي تستهدف النساء.
	10 - وفي حزيران/يونيه 2012، نظمت اجتماعا إقليميا للخبراء في تونس، بالاشتراك مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس ومكتبها في شمال أفريقيا؛ التقى فيه خبراء وأكاديميون من المنطقة. وركز الاجتماع على مسؤولية الدولة في توخي الحرص الواجب لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.
	11 - وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2012، عقدت المقررة الخاصة اجتماعا موازيا مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، تناول موضوع حقوق المرأة في الصومال.
	ثالثا - تقرير عن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة
	ألف - معلومات أساسية
	12 - تمثل النساء ذوات الإعاقة نسبة هامة من سكان العالم. فحسب التقرير العالمي حول الإعاقة لعام 2011 الصادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يقدر أن زهاء 15 في المائة من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. وتشير عتبة مستوى الإعاقة إلى أن معدل انتشار الإعاقة لدى الذكور يبلغ 12، يقابله 19.2 لدى الإناث. ويتضح من هذين الرقمين أن النساء ذوات الإعاقة يشكلن نسبة هامة من سكان العالم. وبالرغم من تطور الأطر المعيارية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة وللأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أثر التقاء عاملي نوع الجنس والإعاقة لم يلقَ اهتماما كافيا، ويظل العنف ضد النساء ذوات الإعاقة مسألة لم يجر التصدي لها في الغالب.
	13 - وركز تقرير عام 2011 الذي قدمته المُقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/26) على الأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز التي تسهم في توليد العنف ضد المرأة وتُفاقِمه، ولاحظ أن عوامل من قبيل القدرة البدنية، والسن، وإمكانية الوصول إلى الموارد، والعرق/الأصل الإثني، واللغة، والدين، والميل الجنسي والهوية الجنسانية والطبقة يمكن أن تفاقم العنف الذي تتعرض له المرأة. وبالرغم من أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال كثيرة من نفس العنف الذي تتعرض له جميع النساء - فإنه لما يلتقي عاملاَ نوع الجنس والإعاقة وغيرهما من العوامل - يتخذ العنف ضدهن أشكالا فريدة من نوعها، وتكون له أسباب ونتائج فريدة من نوعها.
	14 - وفي السنوات الأخيرة، تم تسليط مزيد من الضوء إلى حد ما على تجارب النساء ذوات الإعاقة. ويدل تحليل لنقاط الالتقاء بين أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العديد من قرارات الأمم المتحدة وإعلانات السياسة العامة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على التضافر الموجود من أجل حفز التغييرات في القوانين والسياسات والممارسات لضمان أن تشمل عملية فهم العنف ضد المرأة والتصدي له النساء ذوات الإعاقة.
	15 - وفي القرار 17/11، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد دراسة تحليلية مواضيعية عن مسألة العنف ضد النساء والبنات والإعاقة، بالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه. واستند التقرير الناتج عن ذلك (A/HRC/20/5 و Corr.1) إلى تقارير وردت من الدول الأعضاء ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.
	16 - والهدف من هذا التقرير هو التعمق في الاستنتاجات التي توصلت إليها دراسة المفوضية وفي بحث مظاهر العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وأسبابه وعواقبه. وإضافة إلى هذا، يبحث التقرير بإيجاز الأطر القانونية الدولية والإقليمية المتصلة بالموضوع ويقدم توصيات.
	باء - فهم النموذج الاجتماعي للعنف ضد النساء ذوات الإعاقة
	17 - يجب لتحليل العنف ضد النساء ذوات الإعاقة أن يُبنَى على فهمٍ للنموذج الاجتماعي للإعاقة وأن يَعْكِس ذلك الفهم، بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدِّم الديباجة والمادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النموذج الاجتماعي للإعاقة، بتوصيف الإعاقة بأنها حالة ناشئة عن التعامل مع مختلف الحواجز التي قد تمنع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وهذا المنظور لا ينفي وجود العاهة أو تأثيرها على الشخص. بيد أنه يعترض على البيئتين المادية والاجتماعية والأطر القانونية التي تؤثر تأثيراً سلبياً على الأشخاص ذوي الإعاقة.
	18 - وتُطبَّق سياسات كثيرة بناءً على افتراض مفاده أن أي حالة إعاقة هي حالة مرضية وعيب، وليست ما قرر المجتمع أن يسميه ”عجزاً“() ويتضح أثر ذلك المنظور جلياً: فالمجتمع يتجنب الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو يستبعدهم عوضاً عن تلبية احتياجاتهم وضمهم في إطاره(1). ووفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن توفير الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ودعمهم هي الاستجابات الواجبة لحالات الإعاقة، بما فيها تلك الواجبة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
	19 - ويستند نهج ”تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدماج ذوي الإعاقة“ إلى خطاب قائم على منظورين نسائي ومتصل بالإعاقة، ينشد مقاومة الافتراضات السائدة بشأن عيش الشخص معوقا، وهو يضع تجارب الإعاقة في سياق الحقوق وأوجه الاستبعاد. وهو يشكك أيضاً في الافتراض القائل بأن الإعاقة عيب أو نقص. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يعرِّف الإعاقة تعريفاً واسعاً من منظور اجتماعي أكثر منه طبي. وهناك من يؤكد أن الإعاقة هي تصوُّر ثقافي للاختلاف البشري أكثر من كونها نوع من الدونية المتأصلة، أو مرض يتعين علاجه، أو سمة غير مرغوب فيها يلزم التخلص منها().
	20 - وتعاني النساء ذوات الإعاقة من الصورة النمطية الراسخة تجاه النساء وتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعترف كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدور الصورة النمطية في حرمان النساء ذوات الإعاقة من التمتع بحقوقهن. ومن بين الآثار المترتبة على النساء ذوات الإعاقة بسبب تلك الصورة النمطية عدم وجود دور لهن في الحياة، وعدم وجود أدوار اجتماعية و/أو وسائل مؤسسية مكرسة تتيح لهن الاضطلاع بتلك الأدوار، كما يمكن لتلك الآثار أن تغرس شعوراً نفسياً بالاحتجاب أو الاغتراب عن الذات أو العيش بلا حول ولا قوة().
	21 - ويمكن للقيود الاجتماعية المتعلقة بالفقر، والعرق/الأصل الإثني، والدين، واللغة، وغير ذلك من الحالات المحدِّدة للهوية أو تجارب الحياة، أن تزيد من احتمال تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف من قِبَل جماعات أو أفراد(). وقد تواجه النساء ذوات الإعاقة اللواتي ينتمين أيضاً إلى جماعات مكروهة أو أقليات (أو اللواتي يُتَصَوَّر انتماؤهن إليها)، عنفاً وتمييزاً مضاعفين نتيجة عدة عوامل في آن واحد. وثمة أهمية للاعتراف بهذا الواقع - الذي يشار إليه في مواضع مختلفة بالتمييز المتشابك والمتعدد الأبعاد والأشكال المتعددة للتمييز - لدى إجراء أي بحث عن العنف المرتكب ضد النساء ذوات الإعاقة.
	22 - وكثيراً ما تقابِل نساء الشعوب الأصلية ذوات الإعاقة أشكالاً متعددة من التمييز ويواجهن عوائق في سبيل تمتعهن بالكامل بحقوقهن، بسبب كونهن نساء ومعوقات ومن الشعوب الأصلية. وتتسبب بعض العوامل في زيادة معدل ارتكاب العنف ضدهن من قبيل العيش في بيئة يرتفع فيها معدل تعاطي الخمور أو المخدرات، مما يؤدي إلى ارتكاب العنف ضدهن؛ والعوائق الثقافية واللغوية؛ وعدم توافر خدمات تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمعات الأصلية؛ والفقر الهيكلي(). وقد يواجهن أيضاً عوائق ناجمة عن تطبيق نظم قضائية وخدمية تقليدية وحديثة متضاربة أو على درجة من التعقيد(5).
	23 - وتستفيد النساء الريفيات بوجه عام استفادة أقل من الموارد وفرص التدريب وتنمية المهارات، نتيجة لارتفاع معدلات الأمية وانتشار الصور النمطية السلبية ومركزهن الاجتماعي والاقتصادي عموماً. ويشير التقرير النهائي الصادر عن حلقة عمل معنية بالنساء والإعاقة عقدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك عام 2003 إلى أن أكثر من 80 في المائة من النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية في آسيا والمحيط الهادئ لا يملكن وسيلة مستقلة للمعيشة ويعتمدن بالتالي اعتماداً كاملاًً على الآخرين لتوفير أسباب بقائهن اقتصادياً. ويؤدي عدم توافر تسهيلات لتلبية احتياجاتهم الخاصة في بيئاتهم والافتقار إلى الخدمات وإلى المعلومات والوعي والتعليم والدخل وسبل التواصل، إلى زيادة تفاقم الوضع، مما يفضي إلى مزيد من العزلة والاحتجاب. وفي البيان العام الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الخمسين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أشارت اللجنة إلى أنه كثيراً ما يرتبط العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار بها واستغلالها جنسياً وتسخيرها، بالفقر وانعدام الفرص في المناطق الريفية.
	24 - وتتعرض النساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى جماعات أقليات لأشكال متعددة من التمييز والعنف بسبب العنصر/العرق ونوع الجنس والإعاقة مجتمعين. وقد يتعرضن للتمييز لدى الالتحاق بالدراسة والعمل والحصول على الخدمات الصحية؛ وقد يُحرَمن من الترتيبات التيسيرية(). والنساء ذوات البشرة الملونة المعوقات اللواتي يسعين بالفعل إلى طلب الدعم الوقائي أو اللجوء للقضاء قد يتعرضن إلى ممارسات تمييزية تعاملهن كأطراف لا مصداقية لها أو كأن لهن ”يدا“ في ما لقينه من سوء معاملة. ويقاوم بعضهن اللجوء إلى العدالة في النظم الرسمية التي يعتبرنها، في أفضل الأحوال، قاصرة عن تلبية احتياجاتهن، وفي أسوأها، سبباً في تدمير شعوبهن ككل(). وعلاوة على ذلك، ورغم جهودهن المبذولة لإيصال أصواتهن بشأن ما يعانينه من عنف، فإن القيود الاجتماعية التي يفرضها المجتمع وعدم فعالية القوانين المناهضة للعنف قد تؤدي إلى إسكاتهن فعلياً.
	25 - وقد تتعرض النساء ذوات الإعاقة في مناطق النزاع أو المناطق الخارجة من نزاع إلى مخاطر إضافية للعنف بوصفهن منتميات إلى أي جماعة عنصرية/عرقية أو دينية أو لغوية مستهدفة، وقد يواجهن صعوبات أكبر في الحصول على الخدمات في بيئة النزاع(). وتواجه النساء ذوات الإعاقة أعباءً إضافية في مخيمات اللاجئين لأن المرافق بها نادراً ما تكون مجهَّزة لاستخدام ذوي الإعاقة أو مصمَّمَة لتلبية احتياجاتهن الخاصة. وقد نوهت بعض المنظمات إلى وجود مشاكل جسيمة في التخطيط المادي والبنية التحتية لمخيمات اللاجئين(). وهذه المشاكل تعني أن الخدمات، بما فيها دورات المياه وأماكن المأوى والمرافق الصحية، لن تكون مجَهَّزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه لا توجد أي ترتيبات تيسيرية خاصة لضمان إمكانية الحصول على الأغذية واللوازم التي يحتاجون إليها بصفة يومية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة تضطر، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المخيمات والمرافق بوجه عام، إلى البقاء فيها(9). وعلاوة على ذلك، فإن أنشطة إقامة العدل والمصالحة بعد انتهاء النزاع عموماً لا تشمل النساء ذوات الإعاقة، وهذه البرامج لا تيسر استفادتهن منها ولا تشملهن.
	26 - وقد تكون النساء ذوات الإعاقة اللواتي لا يحملن وثائق هوية قانونية أكثر عرضة لمخاطر العنف بسبب سلطة المعتدي على وضعهن كمهاجرات؛ وبسبب حواجز اللغة؛ وعدم الثقة في قوات الشرطة؛ والعوائق الماثلة في سبيل حصولهن على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة().
	27 - وتواجه المعوقات من المثليات والأقليات الجنسية الأخرى التي تنتسب إلى فئة الإناث، الحواجز الاجتماعية والعزلة والإقصاء والعنف بسبب الانتماء إلى أقلية جنسية وبسبب الإعاقة، كليهما. والمثليات ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية فئة مستبعدة أو مهملة إلى حد كبير في سياق الأبحاث والعلاج، رغم استخدامهن لخدمات الرعاية النفسية وغيرها من الخدمات النفسية والاجتماعية. وتعاني هذه الفئة أحياناً من ”التناقض الثقافي“ من جانب المجتمع، حيث إن المثلية تعتبر هوية جنسية، في حين أن القالب النمطي غالبا ما يعتبر الجانب الجنسي مفقودا لدى النساء ذوات الإعاقة().
	28 - وما زال التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة مشكلة عالمية(). فكثيراً ما تقابَل النساء ذوات الإعاقة اللواتي يقررن إنجاب طفل بالانتقاد عن قرارهن، ويواجهن عوائق في سبيل حصولهن على ما يكفي من الرعاية الصحية والخدمات الأخرى لأنفسهن ولأطفالهن(). ورغم أن مخاوف المجتمع من إنجاب النساء ذوات الإعاقة لما يسمي بأطفال ”معيبين“ لا أساس لها من الصحة في أغلبها، فقد أفضت هذه المخاوف الخاطئة إلى التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة وحرمانهن من الإنجاب. وهذا انفصام في المفاهيم، فمن جهة، يُتَوَقَّع من جميع النساء أن ينجِبن، ومن جهة أخرى، تُثبَط النساء ذوات الإعاقة عن الإنجاب في كثير من الأحيان، إن لم يُجبَرن على رفض الأمومة، رغماً عن رغباتهن الشخصية(3). وتبين البحوث أن فئة ما في أي وقت مضى لم تعان من القيود الشديدة أو المعاملة السلبية فيما يتعلق بحقوقها الإنجابية، مثل معاناة النساء ذوات الإعاقة().
	29 - وأبرزت المذكرة التوجيهية لعام 2009 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة حقيقة مفادها أن النساء ذوات الإعاقة يُعتَبَرن في بعض المجتمعات أقل أحقية في الارتباط بزوج، وبالتالي قد يجدن أنفسهن في علاقات غير مستقرة(3). وبالإضافة إلى ذلك، إذا انطوت هذه العلاقات غير المستقرة على معاملة سيئة، تتاح للنساء ذوات الإعاقة خيارات قانونية واجتماعية واقتصادية أقل، وقد يتعرضن لمزيد من التمييز(3). وعلى سبيل المثال، في حالات منازعات حضانة الأطفال، قد تستند المحاكم لدى حكمها بمنح حق الحضانة، إلى الصورة النمطية التمييزية التي ترى بالتأكيد أن الطرف غير المعوق والد أكثر كفاءة().
	30 - وتعاني النساء المسنات من الإعاقة بمعدل أكبر مع التقدم في السن، والمسنات ذوات الإعاقة بوجه خاص أكثر عرضة للعنف. وتواجه المسنات أشكالاً متعددة من التمييز، بسبب نوع الجنس والإعاقة والسن، تضاعفها أشكال أخرى من التمييز. وتعترف التوصية العامة رقم 27 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، في جملة أمور، بأنه يمكن أن تترتب على الصور النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية والعرفية آثار مؤذية في جميع مجالات حياة المسنات، ولا سيما ذوات الإعاقة، وقد تفضي إلى العنف الجسدي، فضلاً عن الاعتداء النفسي واللفظي والمالي.
	جيم - مظاهر العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة
	31 - يحدث العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في مجالات عديدة، من بينها المنزل، والمجتمع المحلي، وفي صورة عنف ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، وكعنف ضد النساء في المجال عبر الوطني. وأشكال العنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة قد تكون ذات طابع بدني أو نفسي أو جنسي أو مالي، وتشمل الإهمال، والعزل الاجتماعي، والكيد، والتحقير، والاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية، والتعقيم القسري، والإيداع في مؤسسات العلاج النفسي. والنساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة بمقدار الضعف للعنف العائلي مقارنة بالنساء غير المعاقات، ويُرجَّح أن يتعرضن للإساءة على مدى فترة أطول من الوقت وأن يعانين إصابات أشد نتيجة للعنف().
	32 - والنساء ذوات الإعاقة عرضة بشكل كبير لخطر العنف المستند إلى الصور النمطية والتحيزات الاجتماعية التي تحاول سلبهن صفة الإنسانية أو التعامل معهن كأطفال أو إقصائهن أو عزلهن، وتستهدفهم بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. ويترتب على العنف أيضا الإسهام في وقوع حالات الإعاقة لدى النساء.
	33 - وقد تتعرض النساء ذوات الإعاقة لحالات الضيق البدني أو الإحراج لأن حقهن في الخصوصية مبخوس القيمة أو معدوم القيمة على الإطلاق. والمعاونون المنزليون أو أفراد الأسرة أو غيرهم ممن يقدمون لهن المساعدة قد يلحقون بهن العنف عن طريق الإهمال العمدي (مثلا ترك امرأة ملازمة للفراش أو تستخدم مقعدا متحركا بدون مساعدة لفترات طويلة بغرض ”عقابها“ أو التحكم فيها). وقد يجبر آخرون المرأة المعاقة على البقاء حبيسة المنزل أو قد يعزلونها عن أي اتصال بالناس. وقد يجري منع الوسائل والأجهزة المساعدة على الانتقال أو معدات الاتصال أو الأدوية، مما يتسبب في إصابات بدنية أو معاناة نفسية وعاطفية.
	34 - وفي حالات العنف العائلي، قد تخشى النساء ذوات الإعاقة الإبلاغ عن المسيء إليهن أو تركه بسبب التبعية العاطفية أو المالية أو البدنية؛ وربما خشين أيضا فقدان حضانة أطفالهن. وتؤدي الحواجز أمام اللجوء للعدالة إلى المزيد من تقويض قدرتهن على السعي للانتصاف والحماية، ومن ثم السماح باستمرار الإساءة.
	35 - وتعاني النساء ذوات الإعاقة الاغتصاب والانتهاك الجنسي في المنزل أو العمل أو المدرسة أو الشارع (انظر A/61/122/Add.1 و (Corr.1 وتعاني أخريات الاغتصاب والانتهاك الجنسي داخل المؤسسات التابعة للدولة وغير التابعة للدولة.
	36 - وكثيرا ما تُعامَل النساء ذوات الإعاقة كما لو كنّ يفتقرن، أو ينبغي أن يفتقرن، إلى التحكم في خياراتهن الجنسية والإنجابية. وقد يتعرضن للتعقيم القسري أو يُجبرن على التخلص من حمل مرغوب، وذلك تحت القناع الأبوي المتمثل في القول ”من أجل مصلحتهن“. وأحيانا ما يحدث ذلك بموافقة الأزواج أو الوالدين، أو المؤسسات، أو الأوصياء. وثمة تاريخ طويل من التعقيم القسري وغير القائم على الموافقة للنساء ذوات الإعاقة الذي يمارس بشكل مكرس اجتماعيا أو حتى قانونيا. وبالرغم من الحظر القانوني في بعض البلدان، يُستخدم التعقيم بالإكراه لتقييد خصوبة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الذين يعانون من الإعاقات العقلية(). وقد استُخدم التعقيم أيضا كوسيلة للتحكم في الحيض الشهري.
	37 - ويُعد الحرمان من الرعاية الصحية الإنجابية، أو إكراه النساء ذوات الإعاقة على الخضوع لإجراءات ترمي إلى السيطرة على خياراتهن الإنجابية، شكلا من أشكال العنف ضد النساء. ويقر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحق الأساسي لكل شخص في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب بمنأى عن التمييز والقسر والعنف؛ والحق في الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك؛ والحق في بلوغ أعلى مستويات الصحة الجنسية والإنجابية. ويقر برنامج العمل أيضا بأن هذه الحقوق تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة.
	38 - وفي مؤسسات رعاية المعوقين، تتعرض النساء ذوات الإعاقة إلى أشكال عديدة من العنف، من بينها الإكراه على تناول العقاقير ذات التأثير النفساني أو غير ذلك من أشكال العلاج النفسي القسري. ويضاف إلى ذلك أن الإيداع القسري في مؤسسة يمثِّل في حد ذاته شكلا من أشكال العنف. وأحيانا يتعرض الأشخاص من ذوي الأمراض العقلية والإعاقات الذهنية عرضة للاحتجاز التعسفي في مؤسسات الإيداع الطويل الأمد دونما حق في الطعن، وهو ما يسلبهم أهليتهم القانونية().
	39 - والنساء المودعات في المؤسسات ممن يحتجن إلى خدمات الدعم عادة ما يكنّ أكثر استضعافا. ويمكن للاستضعاف، سواء في المؤسسات أو في سياقات المجتمعات المحلية، أن يتراوح بين خطر العزلة والملل والافتقار إلى الحافز إلى خطر الإيذاء البدني والجنسي. وتشير الأدلة إلى أن ذوي الإعاقة أكثر عرضة للإيذاء لأسباب عدة، من بينها الاعتماد على عدد كبير من مقدمي الرعاية وكذلك بسبب حواجز الاتصال(). ووجدت إحدى الدراسات أن غالبية (68 في المائة) مرضى العيادات الخارجية النفسيين في مستشفى قد تعرضوا هناك لاعتداء بدني و/أو جنسي كبير، وهي وتيرة أكبر مما يحدث لدى عامة الناس().
	40 - وقد يبيح القانون العنف ضد النساء أو قد يجري هذا العنف في ظل سلطة الدولة(). وقد تخل الدول بالتزامها بمواجهة ومنع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة سواء عن طريق اعتماد وتنفيذ قوانين وممارسات تنتهك الحقوق انتهاكا مباشرا، أو عن طريق الامتناع عن اعتماد وتنفيذ القوانين والممارسات التي تحافظ على الحقوق.
	41 - وتواجه النساء ذوات الإعاقة عددا من العراقيل في النظام القضائي، من بينها الامتناع المنتظم لنظام المحاكم عن الاعتراف بهن كشاهدات يُعتد بشهاداتهن. وهذا الإقصاء يكون إشكاليا بوجه خاص في حالات الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنساني، حيث يمكن لشهادة المدعي أن تتيح أدلة أساسية ضرورية للإدانة. وحالات الانتهاك الجنسي التي يكون فيها المدعي ذا إعاقة عقلية نادرا ما تصل إلى المحاكم، وإذا وصلت إليها، فإن المدعي كثيرا ما لا يكون شاهدا ضد المتهم(). والاتجاه إلى معاملة النساء ذوات الإعاقة كأطفال يسهم في تجاهل شهاداتهن(). وهن لا يستبعدن فقط كشاهدات بسبب ما قد يعانينه من صعوبة في الاتصال بالشرطة، ولكن الصور النمطية تعمل على استبعاد أو تجاهل شهادتهن. وعلى سبيل المثال، في حالات الاعتداء الجنسي، قد يؤدي عدم نظر المجتمع بوجه عام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ككائنات جنسية إلى تجاهل القضاة أو المحكمين لشهادة الشهود(). ومن جهة أخرى، قد يجري تجاهل الشكاوى بسبب الآراء والمعتقدات التي تنعت بعض النساء ذوات الإعاقة بالشبق وعدم القدرة على ضبط النفس.
	42 - وقد تتجاهل وكالات إنفاذ القانون والوكالات القانونية الشكاوى إذ تعتبر أن النساء ذوات الإعاقة اللاتي يحتجن إلى المساعدة في الاتصال أو قضاء الحاجات، وكذلك للنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية والعقلية، يفتقرن إلى المصداقية(). وقد يوجد أيضا اتجاه لدى القضاة للمطالبة بقدر أكبر من الأدلة الثبوتية على وقوع اعتداء في الدعاوى النساء ذوات الإعاقة مقارنة بالدعاوى الأخرى، وقد تُستخدم الأدلة على سبق تلقي علاج الصحة العقلية لنزع المصداقية عن تلك الشاهدات(24). وقد تواجه النساء ذوات الإعاقة المعرفية صعوبة أكبر في تذكر تسلسل الأحداث، وهو ما قد يجعلهن يبدون أقل مصداقية على منصة الشهود(24). وعدم إعطاء شهادة النساء ذوات الإعاقة ما تستحقه من احترام مشكلة في دعاوى العنف الجنساني والاعتداء الجنسي، حيث تكون لشهادة الأطراف ومصداقية الشهود أهمية كبيرة للغاية() والنساء ذوات الإعاقة يواجهن العنف بمعدل أكبر مرة ونصف على الأقل من بقية النساء(25). ولذا فإن استبعادهن من منصة الشهود يُشكِّل إنكارا لكونهن يتعرضن للعنف أكثر من غيرهن.
	43 - وقد تمنع أيضا المواقف الأبوية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة فرص وصولهم بشكل تام ومنصف إلى منصة الشهود. وربما ترى أطراف عديدة في النظام القضائي أن النساء ذوات الإعاقة ضعيفات إلى درجة أنهن لا يتحملن صرامة المثول أمام المحامين أو القضاة، وهو ما يؤدي إلى استبعادهن(26). والأثر المترتب على هذا الاستبعاد هو جعلهن عرضة لخطر أكبر بكثير إذ أن مرتكبي الانتهاكات قد يستهدفون النساء ذوات الإعاقة لأنهم يعلمون أن شكاواهن قد تؤخذ بقدر أقل من الجدية. ويضاف إلى ذلك أن النساء ذوات الإعاقة اللاتي جرى إهمال شكاواهن لا يُرجَّح أن يتقدمن مرة أخرى للإبلاغ عن انتهاك(26).
	44 - وقد تضع المؤسسات والهياكل المادية والإجراءات القانونية عوائق كبيرة أمام إمكانية وصول الشهود ذوي الإعاقة ومشاركتهم. وهناك أدلة على أن اللغة المستخدمة في قاعة المحكمة، وبوجه خاص أثناء عملية الاستجواب من طرف الخصم، قد تكون مؤلمة ومربكة لبعض الشهود الذين يعانون من إعاقة معرفية أو صعوبة في التعلم(25). وقد ينطوي الاستجواب من طرف الخصم على أسئلة مخادعة، وأسئلة افتراضية، و ”أسئلة استدراجية ومطوّلة“ تحتوي على صيغة النفي المزدوج وهذه الأسئلة كثيراً ما تسبب الالتباس للأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية وغيرهم(25). وعلاوة على ذلك، بسبب طريقة الاستجواب قد يعطي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الإجابات التي يعتقدون أنها سترضي المحقق(25). واقتُرح أن يتدخل القضاة بنشاط أكبر في الإجراءات لتشجيع قدر أكبر من الوضوح في التواصل وأن تُقدّم خدمات الدعم للشهود من ذوي الإعاقة المعرفية للتأكد من قدرتهم على التعامل مع إجراءات المحاكمة(25).
	45 - وكذلك قد لا يكون لدى المحاكم أو مراكز الشرطة الموارد اللازمة لضمان تمكّن الشهود ذوي الإعاقة قادرون من التواصل بشكل مناسب مع الشرطة أو من الوصول إلى المعلومات. فمثلاً خلال الاستجواب الأولي من جانب الشرطة، قد لا يسهل الحصول على مترجمين بلغة الإشارة لمساعدة النساء. وقد لا تكون المعلومات متاحة بلغة ”بريل“ للمكفوفين أو بأشكال بديلة أخرى(). وعلاوة على ذلك، غالباً ما لا تقدم المعلومات عن الحقوق القانونية بأشكال واضحة وسهلة للفهم، وباستخدام لغة بسيطة، الأمر الذي يحول دون فهم النساء ذوات الإعاقة اللواتي لديهن مهارات قراءة محدودة لحقوقهن(27). وفي مثل هذه الظروف، تبقى أعمال العنف ضد النساء المعوقات بلا عقاب.
	46 - وقد تفرض الآراء النمطية السائدة عن المرأة المعوقة على حقوقها الوالدية، أو عن طريق إلغاء حقوقها الوالدية. ووفقاً لمنظمة النساء ذوات الإعاقة في أستراليا، من الشائع نسبياً أن تكتسب الصور النمطية الاعتيادية والمعتقدات الراسخة عن النساء ذوات الإعاقة شرعية في محكمة الأسرة، وتستخدم ضدهن في جلسات دعاوى الطلاق أو الحضانة. وبسبب هذا التحامل، تفقد نساء كثيرات حضانة أطفالهن وحتى حقوق زيارة الأطفال.
	47 - ورغم أن قوانين الإعاقة قد تحظر التمييز في الخدمات الاجتماعية، فإن هذه القوانين لا تشمل دائماً حضانة الطفل وإجراءات الحماية(). ونتيجة لذلك قد تركز جلسات دعاوى الطلاق وحضانة الطفل على إعاقة الأم بدلاً من التركيز على سلوكها عند القيام بدورها كأم، وهو ما يعني ضمناً أن إعاقة الوالد تساوي عدم الكفاءة للاضطلاع بالدور الوالدي(28).
	48 - وقد تواجه النساء ذوات الإعاقة أيضاً قيوداً تنظيمية أكثر وتحاملاً أكبر من جانب وكالات الخدمة الاجتماعية(28). وبالتالي يمكن أن تعتبر ”المصلحة المثلى“ للطفل أَولى من حقوق الأم المعوقة أو متعارضة معها(). ووفقاً لـ ”دليل تحقيق تغيير في التشريع“، قد تتعرض المرأة المعاقة نفسياً أو نمائياً أو ذهنياً بشكل خاص لقيود تنظيمية أكثر ولإلغاء حقوقها الوالدية.
	49 - وقد يتسبب الخوف من الإلغاء غير المبرر لحقوق الوالدية في بقاء النساء في علاقات تعرضهن لسوء المعاملة. ويُرَسِّخ سوء المعاملة ويعززه الحرمان من الأهلية القانونية، ويشمل ذلك فرض قيود على حق المرأة المعوقة في الشهادة أمام المحاكم، وعدم استجابة نظام العدالة لإساءة معاملة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، و/أو عدم اعتبارهن شاهدات ذوات مصداقية. وبالتالي فالقضاء على هذه الممارسات التمييزية أمر أساسي لمعالجة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
	50 - إن التمييز والعنف اللذين تواجههما المرأة المعوقة في المجتمع يتفاقمان عادة في بيئة السجون. ويسلّم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دليل السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن السجينات ذوات الإعاقة يتعرضن بشكل خاص لخطر التأثير عليهن ومخاطر العنف والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وأن السجناء ذوي الإعاقة البدنية قد يستهدفون بشكل فعلي أو يعانون من آثار إهمال احتياجاتهم الخاصة بما في ذلك احتياجات السلامة. وعلاوة على ذلك، يشير قانون الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2003، المتعلق بالقضاء على الاغتصاب في السجون، إلى أن معظم موظفي السجون غير مدربين بشكل كاف لمنع الاعتداءات الجنسية بين السجناء أو التصدي لها، وكثيراً ما تحدث حالات اغتصاب في السجون دون أن يتم الإبلاغ عنها ومعالجتها.
	51 - وهناك أدلة على أن تجربة السجن تشكل في حد ذاتها مصدر إعاقة لجميع السجناء(). وبالتالي، لا تكون النساء ذوات الإعاقة السابقة وحدهن عرضة لتفاقم إعاقاتهن، فحتى اللواتي يدخلن السجن غير معوقات قد يتعرضن لإعاقة خلال فترة حبسهن بسبب ظروف السجن(30).
	52 - وكذلك تواجه السجينات ذوات الإعاقة التمييز عند إرسالهن إلى منشأة معينة، وذلك بسبب التصنيف الخاطئ لمستوى خطورتهن. وأشار المكتب أيضاً في دليل السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أنه نظراً لمحدودية أماكن الإقامة المتاحة، تودع السجينات في عدد من البلدان في منشآت ذات مستويات أمنية لا يبررها تقييم الخطر الذي يجرى لهن عند دخول السجن. ومثال ذلك الحالات التي يمكن فيها لأحد السجناء الذين يودعون عادة في منشأة مفتوحة أن يُرسل بدلاً من ذلك إلى احتجاز بترتيبات أمنية مشددة، إذا قرر أحد الموظفين الطبيين أو النفسيين أو المختصين في العلاج النفسي أن الخدمات الطبية وخدمات الدعم المطلوبة غير متوفرة في الحبس المفتوح().
	53 - وتعيش معظم النساء ذوات الإعاقة واقع التمييز في الحصول على الخدمات والبرامج أثناء فترة السجن. فقد تواجههن صعوبات الوصول إليها لأن هذه البرامج لا تراعي إعاقتهن()؛ أو قد يحرمن صراحة من إمكانية المشاركة في البرامج التي تصمم غالباً للسجناء غير المعوقين(31). وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تُدفع للنساء ذوات الإعاقة القادرات على المشاركة في برامج العمل أجور أقل على عملهن(32).
	54 - وأحد العوامل المعتادة التي تبحثها مجالس الإفراج المشروط وغيرها من الهيئات التي تحدد مدى ملاءمة الإفراج عن السجناء قبل انقضاء العقوبة هو قابلية السجين للتكيف مع الحياة في العالم الخارجي. وقد يشكل هذا عتبة يصعب بلوغها بالنسبة لأي سجين، ولكنها تصعب بوجه خاص على النساء ذوات الإعاقة اللواتي قد تكون لديهن احتياجات معينة لا يراعيها المجلس على نحو كاف(). وتتفاقم المشكلة بالتصنيف الخاطئ لهؤلاء النساء باعتبارهن من السجناء الأكثر خطورة، الأمر الذي يصعّب كثيراً تأمين الإفراج عنهن قبل انقضاء مدة العقوبة(33).
	55 - ووجدت مجموعة من الدراسات البريطانية أن 20 إلى 30 في المائة من المجرمين كانت لديهم صعوبات في التعلم أو صعوبات أخرى تؤثر على قدرتهم على التكيف داخل نظام العدالة الجنائية، وأن احتمال تعرض الإناث لإعاقة عقلية هو أعلى بخمس أضعاف من احتمال تعرض عامة السجناء لمثل هذه الإعاقة(). ووجدت دراسة أخرى أن نسبة تصل إلى 80 في المائة من النساء المعتقلات تعاني من إعاقة مرض نفسي واحد أو أكثر(). وعلاوة على ذلك، يودع هؤلاء على نحو متزايد في السجون بدلاً من إحالتهن إلى مرافق الطب النفسي(30). ووفقاً لدليل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يواجه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو نفسية - اجتماعية مخاطر الرعاية غير الملائمة وسوء المعاملة، إضافة إلى مخاطر إيذاء النفس وتدهور السلامة النفسية والعاطفية بسبب طبيعة الحبس. وقد أدى إغلاق مؤسسات الطب النفسي في بعض البلدان إلى زيادة ملحوظة في تجريم النساء ذوات الإعاقة().
	56 - ويعتبر حبس الأشخاص ذوي الإعاقة دون توفير الخدمات والترتيبات التيسيرية اللازمة، وبصرف النظر عن وجود أي نية للإساءة، معاملة غير قانونية ومهينة، وكذلك انتهاكاً محتملاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(). وفي قضية برايس ضد المملكة المتحدة عام 2001، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن السجن دون توفير الترتيبات اللازمة يشكل معاملة سيئة(). وعندما يقترن الحبس مع التمييز المتفشي، والظروف المعيشية السيئة والعنف الموجود بالفعل، تتعاظم مخاطره على النساء اللواتي يعانين من إعاقة().
	57 - وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء ذوات الإعاقة في المجال عبر الوطني، تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لخطر الاتجار بهن وإكراههن على البغاء. وعوامل الخطر الأربعة الرئيسية التي تحدد قابلية تعرض الشخص لخطر الاتجار هي الفقر والجهل وانتماؤه إلى أقلية وكونه أنثى. وقد تندرج النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضمن فئة واحدة أو أكثر من هذه الفئات الأكثر تعرضاً للخطر. وعلاوة على ذلك، تستهدف النساء ذوات الإعاقة للاتجار بهن كمشتغلات بالجنس، بسبب الاعتقاد الخاطئ أن ممارسة الجنس مع العذارى تشفي من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبسبب التصور النمطي أن المرأة المعوقة عذراء().
	58 - وفي بعض السياقات، وبسبب الآراء النمطية السائدة عن قيمة البنات المعوقات وانعدام وسائل الدعم المتاحة للوالدِين الذين يرعون أطفالاً معوقين، قد يرى الأبوان أن الاتجار بابنتهما المعوقة هو الخيار الاقتصادي الوحيد أمامهما. وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أنه في بعض بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ يبحث مالكو دور البغاء تحديداً عن الإناث الصمّ في سن الطفولة والمراهقة، اعتقاداً منهم بأن صغيرات السن هؤلاء سيكنَّ أقل قدرة على التعبير عن محنتهن أو التماس سبيل العودة إلى ديارهن. ويشير أحد التقارير إلى أن نسبة الأطفال البغايا الذين لديهم إعاقات نمائية خفيفة بلغ ستة أضعاف النسبة المتوقعة لمثل هذه الإعاقات في عموم السكان().
	دال - الأسباب والعواقب
	59 - إن أسباب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة متأصلة في المعايير الاجتماعية المتعلقة بطبيعة الإعاقة ونوعها وبتوزيع الأدوار بين الجنسين(). وتواجه النساء ذوات الإعاقة عقبات كثيرة تحول دون هروبهن من العنف ومقاومتهن له ومنع حدوثه أو الانتصاف منه. وتشمل هذه العقبات، على سبيل الذكر لا الحصر، التبعية العاطفية والمالية للمعتدي؛ وعدم الرغبة في التعرض للوصم؛ والمخاوف بشأن حضانة الأطفال أو من الانفراد بتحمل عبء رعايتهم؛ وتعذّر الاستفادة من برامج ومرافق منع العنف أو عدم توفرها؛ والخوف من فقدان أجهزة المساعدة وأشكال الدعم الأخرى؛ والقلق من عدم تصديق كلامهن عند الكشف عن إساءة المعاملة التي تعرضن لها؛ والتردد في اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى التصعيد في العنف. وكذلك عندما يلتمسن المساعدة من الشرطة أو أفراد المجتمع الآخرين، قد لا تُؤخذ شكاواهن على محمل الجد، أو يمكن عدم تصديقهن، وذلك بسبب الوصم والقوالب النمطية.
	60 - وقد يعتمد الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية أكثر من غيرهم على مقدمي الرعاية وعلى الشخص المسيء لهم جسديا أو عاطفيا أو ماليا، للحصول على الرعاية (انظر A/61/122/Add.1 و Corr.1). وإضافة إلى ذلك، عادة ما ينظر المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، دون وجه حق، على أنهم عديمو الجنس(). وقد يؤدي ذلك إلى تعرضهم إلى مستويات أعلى من العنف الجنسي لأن احتمال تصديقهم عند الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات أقلّ. وقد تكون بعض النساء ذوات الإعاقة غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن، أو قد لا تُتاح لهن إمكانية التدرب على الدفاع عن النفس، أو أنهن قد تكنّ عاجزات جسديا عن الفرار من مكان العنف(). ولهذا قد يصبحن فرائس ”سهلة“ جدا لمرتكبي أعمال العنف().
	61 - وتعاني النساء ذوات الإعاقة من أشكال خاصة من التمييز ومن عنف يستهدفهن تحديدا ويعزى ذلك أساسا إلى وضعهن كأشخاص ذوي إعاقة نتيجة للتحيز في صفوف الأفراد والمجتمعات. وعلى سبيل المثال، في بعض التقاليد الثقافية والدينية، يُنظر إلى الإعاقة على أنها رمز ”للشر“ أو على أنها ”خطيئة“ ارتكبها الشخص أو أفراد أسرته، مما يبرر العنف ضد المصاب بها().
	62 - وقد تُحرَم النساء ذوات الإعاقة من إمكانية الحصول على التعليم وتحقيق استقلالهن المادي ومن المعلومات المتصلة بكيفية الإبلاغ عن حوادث العنف وكيفية التعرف على أعمال العنف والتصدي لها، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي (انظر A/61/122/Add.1 و Corr.1). وكذلك قد لا تتخذ أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الإجراءات المناسبة لمنع أشكال العنف هذه أو للتصدي لها. وقد تتردد النساء ذوات الإعاقة في الإبلاغ عن حوادث العنف، تفاديا للتمييز أو الانتقام، أو الإيداع في مؤسسات، أو فقدان الدعم الاقتصادي وغيره من أشكال الدعم. وقد يتصوّر مرتكبو مثل هذه الاعتداءات أنه لن يتم اكتشافها أو أن شهادات النساء ذوات الإعاقة لن تكون ذات مصداقية أمام وكالات إنفاذ القانون وفي نظم المحاكم.
	63 - ودون الحصول على معلومات بشأن مختلف البرامج التي تقدم مساعدات قانونية أو حتى معلومات أساسية عن نظام العدالة، قد يتعذّر على النساء ذوات الإعاقة المطالبة بحقوقهن(). وحتى لو كانت النساء ذوات الإعاقة مطّلعات على حقوقهن القانونية، فإن تكلفة المساعدة القانونية قد تكون باهظة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من الحرمان الاقتصادي. وإذا تمكنَّ من الحصول على خدمات محام، قد لا يعرف المحامي كيف ينمي العلاقة مع موكلته لتصل إلى أفضل مستوى ممكن. فعلى سبيل المثال، قد لا يقدّم المحامون دائما المعلومات بلغة بريل للمكفوفين أو بطريقة تواصل أخرى في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أنهم لا يعرضون خدمات ترجمة فورية كافية بلغة الإشارة(47). وأخيرا، فإن عددا قليلا فقط من كليات الحقوق تشترط أو توفر تدريبا للتعامل مع العملاء ذوي الإعاقة أو حتى تشترط دراسة القوانين المتصلة بالإعاقة بشكل عام(). ولذلك، يفتقر العديد من المحامين للخبرات العملية أو الأكاديمية للدفاع عن مصالح موكليهم واحتياجاتهم ولمجابهة التحديات التي تعترضهم.
	64 - ولعلّ النساء ذوات الإعاقة يشعرن أكثر من غيرهن بالنقص، وهو عامل يضاعف من احتمال التعرض للعنف الأسري وغيره من أشكال العنف(). وتساهم صور وسائل الإعلام الشعبية في جميع أنحاء العالم في انتشار افتراض أن أجسام النساء ذوات الإعاقة غير جذابة، وأنها لا تستهوي جنسيا ولا تنطبق عليها معايير ’’الجمال‘‘ الاجتماعية. كما أنها تُطلق على الجسد الأنثوي ’’الطبيعي‘‘ صفات متصلة بعُلو الوجنتين، وحتى لون البشرة، والسيقان الطويلة، وانعدام الدهون والتجاعيد، والإعاقات الجسدية والتشوهات الخلقية(). ويساهم ذلك في الانتقاص من قيمة النساء ذوات الإعاقة، وفي انتقاص النساء من قيمة أجسادهن، سواء كانت لديهن إعاقات أم لا. والعديد من الصور لا يرسم الأشخاص ذوي الإعاقة إلا على أنهم يستحقون الشفقة، وبالتالي تكرّس الوصم الذي يتعرضون له().
	65 - وتخلّف النزاعات المسلحة إصابات وصدمات يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة، ويمكن أيضا أن تزيد من حدة أشكال الإعاقة الموجودة من قبل. وبالنسبة للنساء اللاتي يتعرضن لإصابات، كثيرا ما تزداد حدة الإصابة بسبب التأخير في الحصول على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل على المدى الطويل. ووفقا للتقرير العالمي حول الإعاقة لسنة 2011، لا تستجيب المنظمات الإنسانية في حالات النزاعات دائما بسرعة وفعالية، ولا تُؤخذ احتياجات الأسر ومقدمي الرعاية دائما في الاعتبار.
	66 - وتواجه النساء ذوات الإعاقة مشاكل على مستوى التمثيل، وقد لا يتصرفن بما يتواءم مع وجهة نظر المجتمع بشأن دور المرأة بشكل عام، مما يؤدي إلى تغييبهن واستبعادهن من المشاركة بشكل مجدٍ في المجتمع(). ويمكن أيضا أن يُنظر إلى النساء ذوات الإعاقة على أنهن مثل الأطفال وبالتالي يُفترض أن ليس لديهن أهلية، مما يحول دون تحقيق قدراتهن الكامنة بوصفهن أفرادا في المجتمع بأتم معنى الكلمة ومتساوين مع غيرهن().
	67 - والفرص المهنية المتاحة أمام النساء ذوات الإعاقة أقل من فرص غيرهن نظرا لعدم استعداد أرباب العمل لتوفير ترتيبات تيسيرية ملائمة؛ وأجورهن أقل؛ وقد يُجبرن على اتباع مسارات وظيفية أقل أهمية للحصول على عمل(). ويزداد احتمال البطالة بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة اللاتي تعرضن للعنف لأن الشخص الذي قد اعتدى عليهن قد يعمد إلى مضايقتهن أو تخويفهن في مكان العمل، أو إلى مضايقة غيرهن من العاملين، أو قد يمنعهن من الذهاب إلى العمل كليّا، باعتبار العنف آلية للسيطرة يمكن أن تؤدي إلى فقدان فرصة العمل.
	68 - ويزداد احتمال التشرد بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة اللاتي تعرضن للعنف. وعندما تحاول النساء ذوات الإعاقة الفرار من وضع يتعرضن فيه للإساءة (أو عندما يجبرن على مغادرة منزل الشخص المعتدي عليهن، وهو شكل آخر من أشكال سوء المعاملة)، فإنهن كثيرا ما يفقدن بيوتهن. وبما أنه من الصعب في أكثر الأحيان الحصول على مكان في الملاجئ، قد لا يكون أمامهن أي بديل آخر غير الشوارع أو البيئة المسيئة لهن. وفضلا عن ذلك، تؤدي العزلة الاجتماعية التي يفرضها المعتدي أثناء فترة الاعتداء إلى قطع صلة المرأة المعوقة بعائلتها وأصدقائها وشبكات الدعم الأخرى التي يمكن أن تساعدها في مثل هذه الحالات.
	69 - كما تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبات أكبر في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وفي كثير من الأحيان، يعتبر مقدمو الرعاية الصحية أن الجانب الجنسي مفقود لديهن، وبالتالي يخلصون إلى أنهن لسن بحاجة إلى بعض خدمات الرعاية الصحية(). ويكشف تحليل للبيانات التي تضمنها الاستقصاء الصحي في العالم (World Health Survey) الذي أجرته منظمة الصحة العالمية عن فرق كبير بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة والأشخاص غير المعوقين من حيث الحواجز التي يواجهونها على مستوى المواقف والحواجز المادية والنظمية للحصول على الرعاية.
	هاء - الإطار المعياري
	1 - القانون الدولي والسياسات الدولية()

	70 - تضمنت الجهود المبكرة للأمم المتحدة في السبعينات اعتماد إعلان حقوق المتخلفين عقليا (قرار الجمعية العامة 2856 (د-26))، متبوعا بإعلان حقوق المعوقين (قرار الجمعية العامة 3447 (د-30)). ويعكس هذان الصكان غير الملزمين تطورا مهما من حيث إدراج موضوع الإعاقة على جدول الأعمال الدولي، إلا أنهما لم يعكسا بصورة كاملة المبادئ القائمة لحقوق الإنسان.
	71 - وعكس إعلان حقوق المتخلفين عقليا نموذجا طبيا أبويا وخيريا للإعاقة، بينما اعتمد إعلان حقوق المعوقين نهجا يقوم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة، وإتاحة الخدمات، وتنمية القدرات، وتعجيل وتيرة الاندماج الاجتماعي.
	72 - وقد أثر كل من السنة الدولية للمعوقين، المعتمدة في عام 1981 (قرار الجمعية العامة 36/77)، وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (قرار الجمعية العامة 37/52)، وعقد الأمم المتحدة للمعوقين 1983-1992 (قرار الجمعية العامة 37/53) على اعتماد القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رسم ملامح القواعد (قرار الجمعية العامة 48/96). وتوفر القواعد الموَحَّدة أساسا للتعاون التقني والاقتصادي بين الدول، والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية. وهي تشير إلى وجود عقبات أمام إعمال الحقوق؛ وإلى مسؤولية الدول لاتخاذ إجراءات لإزالة تلك العقبات؛ ودور الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إزالة الحواجز. وهي تقر أيضا بالتنوع في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم تقر ضمنا بجماعات مثل النساء ذوات الإعاقة وتجاربهن من حيث تعدد أشكال التمييز الواقع عليهن().
	73 - وقد اعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008. وتقر الديباجة بأن الإعاقة مفهوم متغير، وأن المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين تتأثر سلبا بالتفاعل بين الأشخاص ذوي الاعتلالات والحواجز الموقفية والبيئية الموجودة. وتتسم الاتفاقية بطابع تقدمي أكبر من طابع القواعد الموَحَّدة في غرضها المتمثل في تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وهي تعكس أيضا مبدأ ”لا غنى عنا فيما يخصنا“ القاضي باندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
	74 - ويتضمن مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 الالتزام بعدم الانخراط في التمييز على أساس الإعاقة واتخاذ خطوات لمواجهة أشكال التمييز، المباشرة وغير المباشرة على حد سواء. وإضافة إلى أن المادة 5 تحظر التمييز على أساس الإعاقة وأسس أخرى، فإنها تلزم الدول بضمان توفير خدمات معقولة من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز.
	75 - وتعتمد الاتفاقية منظورا جنسانيا في الديباجة وفي المواد 3 و 6 و 8 و 16 و 25(). وهي تقرر بوضوح إدراج النساء في جميع الحقوق المدرجة في الاتفاقية، ومن ثم تعالج عدم إشارة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صراحة إلى النساء ذوات الإعاقة في أحكامها الأساسية.
	76 - وتشترك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كثير من المبادئ، مثل الالتزامات العامة المطلوبة من الدول بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلزم كلتا الاتفاقيتين الدول الأطراف بسن تدابير حماية تشريعية وموضوعية للنساء و/أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أحكاما تأذن باستخدام تدابير خاصة/محددة لتعجيل وكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين، ويشمل ذلك النساء ذوات الإعاقة. وتشدِّد المادة 8 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الدور السلبي الذي يمكن أن تقوم به النماذج النمطية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والنساء عموما. وبموجب كلتا الاتفاقيتين، تقع على عاتق الدول مسؤولية مكافحة النماذج النمطية، والأحكام المسبقة، والممارسات الضارة والقضاء عليها. وتقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 6 بأن النماذج النمطية الجنسانية والمتعلقة بالإعاقة تتوافق لتحدث تأثيرا مضاعفا على النساء ذوات الإعاقة.
	77 - وتتضمن كلتا الاتفاقيتين جانبين حاسمين من حقوق الإنسان، هما الأهلية القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، يستندان بدرجة كبيرة إلى مبادئ الاستقلال الذاتي أو حق تقرير المصير. ففي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعالج المادتان 12 و 13 هاتين المسألتين، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعالج المادة 15 مسألة المساواة أمام القانون. وتدمج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كلا المفهومين المتعلقين بأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون وأهليتهم القانونية للتصرف.
	78 - والمادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة بعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، تعالج بصورة محددة مشكلة الجرائم التي ترتكب على أساس جنساني. وهي تنص على ما يلزم لحماية هذا الحق؛ وتوفير الدعم التثقيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ ورصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ووضع استراتيجيات وقائية؛ ووضع  برامج لاستعادة العافية؛ والمقاضاة على الجرائم المنطوية على الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد هؤلاء الأشخاص. وإضافة إلى ذلك، تتضمن أحكاما تتعلق بإنشاء أشكال من الدعم محددة حسب نوع الجنس والسن. والمادة 25 تهم أيضا مسألة العنف المرتكب ضد المرأة، حيث تعترف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. ويشمل ذلك إتاحة الخدمات الصحية المراعية للاعتبارات الجنسانية وبرامج إعادة التأهيل الصحي والصحة الجنسية والإنجابية والصحة العامة للسكان، التي ينبغي تقديمها جميعا في أقرب مكان ممكن من المجتمع المحلي للشخص المعني.
	79 - وتلزم المادة 15 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما فيما يتعلق بتعريضهم لإجراء تجارب طبية أو علمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم. وقد أقرت لجنة مناهضة التعذيب بأن بعض الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل سجنهم أو احتجازهم، تشكل تعذيبا أو معاملة سيئة.
	80 - وتنص المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين. وعلاوة على ذلك، يحظر جعل التعقيم شرطا للحصول على الرعاية الطبية أو أي منافع أخرى.
	81 - وتعالج المادتان 25 و 26 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألتي الوقاية من العجز وإعادة التأهيل منه، باعتبارهما أحد جوانب الحماية الكاملة والشاملة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يكفل المساواة في إتاحة جميع برامج الصحة العامة وإمكانية الاستفادة منها.
	82 - وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، يمكن اعتبار حكمين من أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منطبقين، وإن كانا لا يشيران إلى هذه المسألة بصورة مباشرة. فالمادة 16 والمادة 27، المتعلقتان بالعمل والعمالة، يمكن تفسيرهما بأنهما تـنطبقان على حالات الاتجار. وتعالج المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مسألة مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها بوجه عام.
	83 - وتنص المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة اتخاذ الدول كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية وغير ذلك من الحالات التي تتسم بالخطورة.
	84 - وفي التوصية العامة رقم 24، تناقش اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أيضا المسائل التي تشكل شواغل للنساء ذوات الإعاقة. وتقر اللجنة بأن العوامل المجتمعية يمكن أن تحدد الوضع الصحي وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات والحقوق الصحية للنساء ذوات الإعاقة، وغيرهن من الفئات الضعيفة. وتتعلق التوصية العامة رقم 27 بحماية حقوق الإنسان للمسنات وتعالج مسألة النساء ذوات الإعاقة بمناقشة التمييز المزدوج والتنميط الجنساني الذي تواجهه المسنات ذوات الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بحصولهن على خدمات التثقيف والرعاية الصحية والخدمات القانونية وتعرضهن المتزايد للعنف. وتركز التوصية العامة رقم 28 على الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 وتناقش اشتداد تعرض النساء ذوات الإعاقة للتمييز في القانون المدني وقانون العقوبات، واللوائح والقوانين والممارسات العرفية. ويتضمن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 (انظر قرار الجمعية العامة 48/104) إشارة إلى العنف وإلى النساء ذوات الإعاقة.
	85 - ويصوغ التعليق العام رقم 5 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزامات الدول بكفالة المساواة في الحقوق والقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المجالات. ومن الأمور ذات الدلالة أن اللجنة بينت وجود علاقة بين عدم التمييز وواجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة. وعلاوة على ذلك، ذكرت اللجنة أن التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ينتهك المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	86 - وإضافة إلى ذلك، قام المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم التابع لمجلس حقوق الإنسان بتخصيص تقريره الموضوعي لعام 2007 لقضية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع (A/HRC/4/29، الفقرتان 8 و 76). وخلص إلى أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء والفتيات ذوات الإعاقة أقل بكثير منها لدى الرجال والأولاد، وأن النساء والفتيات يخضعن بوجه عام لقدر أكبر من التمييز. كذلك ركز المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في تقريره الموضوعي لعام 2005 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الصحة (E/CN.4/2005/51، الفقرتان 12 و 49) وخلص إلى أن النساء ذوات الإعاقة الذهنية معرضات بوجه خاص للتعقيم القسري والعنف الجنسي. ودعا إلى اتخاذ تدابير لحمايتهن من العنف والاعتداءات الأخرى المرتبطة بحقهن في الصحة، سواء كانت تحدث في خدمات الرعاية الصحية أو خدمات الدعم الخاصة. وأخيرا، يقوم المقرر الخاص المكلف برصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة التنمية الاجتماعية وقد أدمج في تقاريره مسألة النساء ذوات الإعاقة (انظر E/CN.5/2011/9).
	2 - الاتفاقيات والآليات الإقليمية

	87 - يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول) أحكاما عامة تنص على المساواة بين جميع الأشخاص، بمن فيهم النساء. وتتناول المادة 18 من ميثاق بانجول التزامات الدول بالقضاء على التمييز وكفالة حماية حقوق المرأة والفتاة. وتلزم المادة 28 الأشخاص باحترام غيرهم دون تمييز. واعتُمد البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2003 ودخل حيز النفاذ في عام 2005. والمادة 23 منه تحمي تحديدا النساء ذوات الإعاقة وتكفل لهن الحق في عدم التعرض للعنف والتمييز وتفرض على الدولة واجبات منها معاملتهن بما يكفل الكرامة.
	88 - وفيما يتعلق بأوروبا، للمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي خطتهما الخاصة لصكوك حقوق الإنسان. فالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1953، هي الاتفاقية الأوروبية الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد عززت عدة بروتوكولات إضافية أحكامها الجوهرية والإجرائية.
	89 - وفي عام 2007، اعتمد البرلمان الأوروبي القرار 2006/2277 (INI) بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يعتمد المجلس الأوروبي أي صكوك محددة لحقوق الإنسان معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الميثاق الاجتماعي الأوروبي يشير إليهم صراحة كفئة يجب أن تتمتع  بحقوق الإنسان. وتم تنقيح مفهوم حقوق الإنسان والإعاقة، واعتمدت المادة 15، بصيغتها المنقحة في عام 1996، وهي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع المحلي.
	90- وتنص الاتفاقية التي اعتمدها المجلس الأوروبي مؤخرا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي على تدابير لحماية حقوق الضحايا، دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك الإعاقة. وتحظر الاتفاقية إجراء عملية إجهاض للمرأة دون موافقتها المسبقة والمستنيرة أو إجراء جراحة يكون الغرض منها أو نتيجتها إنهاء قدرة المرأة على الإنجاب بشكل طبيعي إذا كان ذلك دون موافقتها المسبقة والمستنيرة أو فهمها للعملية.
	91 - وفي آسيا، أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، في عام 1992، عقد آسيا والمحيط الهادئ للمعوقين (1993-2002). والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. وفي عام 2002، تم تمديد العقد لمدة 10 سنوات أخرى (2003-2012) لمواصلة ترسيخ المكاسب التي تحققت حتى ذلك التاريخ.
	92 - والصكان المتعلقان بهذا المجال في الأمريكتين هما الإعلان الأمريكي لعام 1948 بشأن حقوق الإنسان وواجباته، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969. ويركز البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 على واجب الدولة أن تعزز تلك الحقوق. ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي كتدبير حماية من نتائج التقدم في السن والعجز، التي تحول دون ضمان الشخص أسباب العيش الكريم لنفسه.
	93 - وفي عام 1999، اعتمدت منظمة الدول الأمريكية اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين. وهي معاهدة حقوق الإنسان الوحيدة التي تعرّف مصطلح الإعاقة وعبارة ”التمييز ضد المعوقين“. ومن أهدافها الإدماج التام للمعوقين والنهوض بالعدالة لصالحهم عن طريق التشريعات والمبادرات الاجتماعية وتثقيفهم وتثقيف غيرهم فيما يخص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة. وفضلا عن ذلك، فهي تهيب بالدول أن تعمل، على سبيل الأولوية، من أجل أمور شتى منها الوقاية من جميع أشكال الإعاقات الممكن تجنبها والكشف والتدخل المبكران وتوفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة().
	رابعا - الخلاصة
	94 - إن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما من صكوك القانون الدولي أمر شائع، ولكن من الصعب تقييم التنفيذ الفعلي لتلك الصكوك فيما يخص منع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والتصدي له.
	95 - ويفتقر معظم الدول إلى قانون محدد وشامل أو سياسة عامة أو برنامج من هذا القبيل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة عموما والنساء منهم بشكل خاص. والدول التي لديها قانون بشأن الإعاقة لا تعالج على وجه التحديد حقوق النساء ذوات الإعاقة عموما أو العنف ضدهن تحديدا. وقد يكون للدول أيضا قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة يتيح بشكل عام سبل انتصاف لجميع النساء، ضمن إطار غير تمييزي. وللأسف، فإن تلك القوانين لا تنفذ بالفعل فيما يتصل بالنساء ذوات الإعاقة.
	96 - ولم تضع إلا قلة قليلة من الدول آليات مؤسسية أو برامج أو استراتيجيات مكرسة للغرض، من قبيل اللجان أو المجالس الوطنية المعنية بالمرأة والإعاقة، بالرغم من أن بعضها وضع استراتيجيات تستند إلى البحوث التي أجريت بشأن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
	97 - وعلى صعيد المنظمات غير الحكومية، هناك منظمات أو تحالفات معنية بالموضوع تحديدا تجري البحوث وتقدم الخدمات والتدريب. وأفضى الاستخدام المبتكر للإنترنت أيضا إلى إنشاء مواقع شبكية تفاعلية حيث يمكن للقراء تبادل المعلومات والخبرات.
	خامسا - التوصيات
	98 - توصي المقررة الخاصة بالتدابير التالية:
	(أ) ينبغي للدول أن تكفل توخي منظور تمكيني، بدلا من منظور الاستضعاف، وأن تطبق نموذجا اجتماعيا للإعاقة، بدلا من نموذج طبي أو خيري، وذلك في إطار العمل الرامي إلى منع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والتصدي له؛
	(ب) ينبغي للدول أن تلغي أي قوانين متبقية تميز جنسانيا ضد النساء ذوات الإعاقة، وأن تعالج مشكلة التحيز الجنساني ضد هؤلاء النساء في مجال إقامة العدل؛
	(ج) ينبغي للدول أن تعمل على تحسين وتوسيع نطاق جمع البيانات المصنفة (حسب نوع الجنس والسن والإعاقة)، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ومظاهره وأسبابه وعواقبه؛
	(د) ينبغي استحداث مواد تدريبية وافية بالغرض لجميع القطاعات بشأن منع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والتصدي له، وذلك بالتعاون مع هؤلاء النساء، مما يعزز جدوى تلك المواد ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	(هـ) ينبغي اعتماد إصلاحات على المستوى القطري من أجل تحسين الخدمات والمرافق الصحية عموما، بما في ذلك الجانب المتصل بالصحة الجنسية والإنجابية. وعلى وجه أكثر تحديدا، من الضروري اعتماد إصلاحات للحد من حالات حبس الأشخاص ذوي الإعاقة بدون داع؛
	(و) ينبغي للدول أن تكفل استجابة ودعم قطاع العدالة للنساء ذوات الإعاقة اللاتي يبلغن عن حالات العنف، وأن تدعم الخدمات القضائية المبتكرة، بما في ذلك الخدمات الجامعة، والمساعدة القانونية والمحاكم المتخصصة، لضمان الوصول إلى العدالة موضوعيا وإجرائيا؛ وأن تُشرك النساء ذوات الإعاقة في تحديد ملامح النظام القانوني وإعادة هيكلته؛
	(ز) ينبغي تطوير الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإيجاد بدائل لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجن؛
	(ح) ينبغي بذل الجهود لضمان ظهور النساء ذوات الإعاقة في المنشورات والعروض وغير ذلك من المنتجات الإعلامية، مما يؤكد الاعتراف بأن الصورة التي ترسمها وسائط الإعلام هامة في تغيير التصورات والقضاء على التمييز وإنهاء العنف؛
	(ط) ينبغي إتاحة الفرصة والترتيبات التيسيرية اللازمة للنساء ذوات الإعاقة لكي يتمكنّ من المشاركة بالكامل في المنتديات التي تناقش تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وينبغي تعزيز التعاون داخل مجموعات حقوق المرأة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجهات المنخرطة في أنشطة مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك من أجل إشراك النساء ذوات الإعاقة فيما يتصل بهذا الموضوع من حوار واستراتيجيات وعمليات لبناء المؤسسات؛
	(ي) ينبغي تشجيع الدول على الاستجابة لطلبات المعلومات التي توجهها لها آليات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
	(ك) ينبغي لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها أن تُعنى بشكل متزايد بمسألة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك إنتاج تقارير محددة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	(ل) ينبغي التشجيع على إنشاء آلية تمكّن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من التعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية.

