
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

هيئة األمم المتحدة للمرأة لدعم الدول األعضاء  تصميم هذه االستراتيجية لتوجيه عملتم 

المجتمع المدني بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والجهات الفاعلة في 

إعالن ومنهاج عمل بيجين واتفاقية  والتي تتضمن والشركاء اآلخرين لتنفيذ االلتزامات

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

لنوع ا مبادرات شاملة تراعي منظورمن خالل  2030وخطة التنمية المستدامة لعام 

 ومتعدد القطاعات ا شامال  ستعتمد هيئة األمم المتحدة للمرأة نهج   واإلعاقة.االجتماعي 

العمليات الحكومية الدولية والتشغيلية والداخلية للنهوض بحقوق النساء  من لدعم كال  

لتنفيذ و ي.والفتيات ذوات اإلعاقة في جميع تنوعها عبر سلسلة التواصل اإلنسان

ا متعدد الجوانب  ،بفعاليةاالستراتيجية  ستستخدم هيئة األمم المتحدة للمرأة نهج 

مجاالت متكاملة: )أ( األطر والسياسات والبرامج  ثالثلالستثمار والمشاركة في 

المعيارية )ب( الشراكات االستراتيجية و)ج( اإلدارة الشاملة لتعزيز إمكانية الوصول 

 يتمثل الهدف الشامل لهذه االستراتيجية في دعم موظفي يلية.واالستجابات التشغ

األمم المتحدة من النساء وأصحاب المصلحة الرئيسية لتسهيل اإلدماج الكامل  وموظفات

 للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة من خالل مشاركتهن بصورة فعالة.
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 جدول المحتويات
 

 7 االختصارات 

 8 ملخص تنفيذي 

I.  11 مقدمة 

 11  عن االستراتيجية

 11 وات اإلعاقة ذ الفتياتو النساء عن

 12 ة والقعالة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة لالكام لمشاركةاامام  الثغراتو العوائق

 13 االطر المعياريه الدولية 
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 16 الهدف االستراتيجي والنتائج

III.                                                          18 ترجمة الرؤية الي نتائج: النهج وقائمة الخدمات 

 18  الجوانب متعدد نهج

 21 ن المزايا النسبية والتعاونية لألمم المتحدةم االستفادة

 21 والية ثالثية 

 21 خبره في المساواة بين النوع االجتماعي وتمكين المرآه 

 21 الوجود التشغيلي 

 21 الشراكات

 22 وسائل التنفيذ والمجاالت االستراتيجية لالستثمار والمشاركة

 24 اإلطار المعياري والسياسات والبرامج

 26 الشراكات االستراتيجية والتعاون

 28 إدارة شاملة

IV.  31 والمتابعةاالستعراض 

i. 32 نظرية التغيير: الملحق 

ii. 34 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :الملحق 
iii. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التعاريف والمفاهيم المختارة الواردة في: الملحق 
iv.  أهداف التنمية المستدامة بجانب باقي األهدافمن  5التمثيل البياني اإلرشادي لعالقة كال من الهدف 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقيةو 
 حقوق األطفال. 
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 االختصارات 
 
 

 
AIDS (ايدز) المناعة نقص متالزمة 

CEDAW )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو 
 

CRPD  األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق 

CSW لجنة وضع المرأة 

FGE صندوق المساواة بين الجنسين 

FPI مبادرة البرامج الرائدة 

GLAD برنامج العمل العالمي المعني باألشخاص ذوي اإلعاقة 

GTTDI فريق العمل العالمي التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة المعني باإلعاقة والشمول 

HIV  نقص المناعة البشرية )اإليدز(فيروس 

HQ المقر الرئيسي 

IANGWE الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين 

IASC لجنة دائمة مشتركة بين الوكاالت 

IASG-CRPD الشبكة المشتركة لمجموعة الدعم التابع التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

IASM الشبكة المشتركة بين الوكاالت إلدارة المسائل األمنية 

INGO منظمة دولية غير حكومية 

SDG’S أهداف التنمية المستدامة 

STEAM العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 

UNCT فريق األمم المتحدة القطري 

UNDAF إطار المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

UNICEF  اليونيسيف 

UNPRPD شراكة األمم المتحدة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

UNTF to EVAW صندوق األمم المتحدة اإلستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة 

WASH  والنظافة الشخصيةتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي 

UN WOMEN )هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة 
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 ملخص تنفيذي
 نهج اتباع لضمان الجنسين بين والمساواة والفاعلة الكاملة المشاركة نحو: اإلعاقة ذوات والفتيات النساء مكينلمتحدة لتا األمم استراتيجيةتم تطوير 

 جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق للمرأة المتحدة األمم هيئة جهود في اإلعاقة ذوات والفتيات النساء حقوق إدراج لتعزيز منهجية أكثر
 .بحقوقهن واالعتراف والفتيات النساء

 شكال   يعانون العالم في شخص مليار من أكثر أن إلى التقديرات تشير
 السكان بين االنتشار معدل متوسط يبلغ حيث اإلعاقة أشكال من

% 12 بـ مقارنة%  19.2 ذلك فوق وما سنة 18 عمر من اإلناث
 .نساء 5 كل من 1 حوالي بذلك ويمثلون ،1للذكور

 
إن النساء ذوات اإلعاقة ال تمثلن مجموعة متجانسة وهن تواجهن 
مجموعة متنوعة من االعتالالت، بما في ذلك حاالت جسدية ونفسية 
اجتماعية وذهنية وحسية قد يصاحبها أو ال قيود وظيفية. إن المجموعة 
ا ذوات الهويات  المتنوعة من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تضم أيض 

لمتقاطعة، كمن تنتمين إلى خلفيات إثنية ودينية وعرقية؛ المتعددة وا
والالجئات، والمهاجرات، وطالبات اللجوء، والمهجرات داخلي ا؛ 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري واألشخاص من 
؛ والنساء المتعايشات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

اعة البشرية، والشابات والمسنات؛ والمتضررات من فيروس نقص المن
 . جميعها والمطلقات، من السياقات

 
 سلوكية وحواجز نظامي تهميش اإلعاقة ذوات والفتيات النساء تواجه
 خطر وزيادة واالجتماعي االقتصادي الوضع تدني إلى تؤدي وبيئية
 والممارسات والتمييز الجنسي العنف ذلك في بما واإليذاء، العنف

 تحول التي والحواجز االجتماعي النوع على القائمة الضارة التمييزية
 الجنسية الصحة ذلك في بما الصحية، والرعاية التعليم إلى الوصول دون

 المدنية المشاركة وكذلك والعدالة والخدمات والمعلومات واإلنجابية
 .اآلخرين مع المساواة قدم علىن مشاركته ذلك ويعوق والسياسية

 
على مدار التاريخ، تجاهلت القوانين والسياسات الدولية والوطنية حقوق 

على واألشخاص ذوي اإلعاقة الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
غرار ذلك، عادة  ما كانت القوانين والسياسات التي تتناول المساواة بين 

قتران الجنسين تتجاهل حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وقد أدى ا
 وضع حول إعطاء األولوية لجمع البياناتعوائق النظامية بالفشل في ال

وحالة التمييز  االختفاءإدامة مشكلة  اإلعاقة إلىالنساء والفتيات ذوات 
الذي يقصيهن عن العديد من أوجه الحياة ومتعدد ومتقاطع األشكال 

 . يئاماإلن -سلسلة التواصل اإلنساني وكذلك عبر 

 

 ذوات والفتيات النساء مكينلمتحدة لتا األمم استراتيجيةتطوير  تم
 لضمان الجنسين بين والمساواة والفاعلة الكاملة المشاركة نحو: اإلعاقة
 ذوات والفتيات النساء حقوق إدراج لتعزيز منهجية أكثر نهج اتباع

 الجنسين بين المساواة لتحقيق للمرأة المتحدة األمم هيئة جهود في اإلعاقة
 تتماشىو بحقوقهن واالعتراف والفتيات النساء جميع وتمكين

 للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية الخطة مع اإلستراتيجية
 الفصل في بها التعهد تم التي وااللتزامات 2021 إلى 2018 من

 اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج اإلستراتيجية الخطط مع المشترك
 للمرأة المتحدة األمم وهيئة واليونيسيف للسكان المتحدة األمم وصندوق
 تمكين مجال في المرأة المتحدة األمم هيئة أعمال من االستفادة وكيفية
 . اإلعاقة ذوات والفتيات النساء

 

لتنفيذ هذه االستراتيجية بصورة فعالة، سوف تُسخر هيئة االمم 

المتحدة للمرأة واليتها الثالثية: خبرتها في مجال المساواة بين 

جودها التشغيلي وعالقتها والجنسين وتمكين النساء والفتيات و

سوف تباشر والطويلة مع األطراف الفاعلة في المجتمع المدني 

المتحدة للمرأة تنفيذ واليتها ودعم الدول األعضاء هيئة األمم 

و المساواة بين حوالشركاء اآلخرين إلسراع وتيرة التقدم ن

الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وذلك تماشي ا 

واتفاقية  االلتزامات الواردة في إعالن ومنهاج عمل بيجينمع 

اتفاقية و )سيداو( ةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

تحويل عالمنا: خطة التنمية و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

( وستسهم أيضا في تنفيذ 2030 أجندة) 2030المستدامة لعام 

بشأن إعادة  72/279 رقم قرار الجمعية العامة

 اإلنمائي المتحدة األمم لجهاز االستراتيجية الوضعية تحديد 

حول إدماج  2018/20 وقرار األمين العام لألمم المتحدة

  2األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 للنساء الهادفة والمشاركة الكامل اإلدماج دعم في الرئيسي الهدف كمنيُ 

ألمم المتحدة هيئة ااألولوية لفي جميع المجاالت ذات  اإلعاقة ذوات والفتيات

من خالل تنفيذ واليتها ومراجعة مدى إمكانية الوصول إليها بوصفها  للمرأة

ولهذا الغرض، سوف تستثمر هيئة األمم المتحدة المعنية في ذلك الشأن منظمة ال

مجاالت تكميلية: )أ( األطر المعيارية والسياسات  ثالثللمرأة وتشارك في 

)ج( اإلدارة الشاملة لتعزيز إمكانية و)ب( الشراكات االستراتيجية ووالبرامج 

 الوصول واالستجابات التنفيذية.

متعدد اعتماد نهج شامل و ال بد من ،التنمية لضمان عدم تخلف أحد عن ركب
 هذاويضع  ألمم المتحدة للمرأةهيئة امع المبادئ التوجيهية ل يتماشى الجوانب

 حياة تجربةللفرد النهج المتعدد الجوانب في االعتبار جميع الظروف التي تخلق 
 أو العرقي االنتماءالجنس أو بشكل جوهري بناء  على عوامل مثل  مختلفة
ويستلزم   3 ئةأو العمر أو الف لوضعأو الدين أو المعتقد أو الصحة أو ا اإلثني

اج جميع النساء والفتيات ذوات محيث يتم إدب  في النموذج الفكريذلك تحوال  
في سلسلة  على قدم المساواةوطوال حياتهن، كشريكات  اإلعاقة، على اختالفهن

 .ي ويتم إعمال حقوقهن ووكاالتهن بالكاملئاماإلن -التواصل اإلنساني 
 

، تقترح هيئة األمم المتحدة للمرأة إتباع االجتماعي النوع إدماجاتساق ا مع نهج 
مسارات في جميع مجاالت عملها ضمن هيئة األمم المتحدة للمرأة متعدد النهج 

ومن خالل تنسيقنا واستجاباتنا المعيارية والتنفيذية، بما في ذلك تلك التي تتم 
هذه النهج فيما يلي: )أ( إدماج منظور تمثل يبالتعاون مع شركائنا وبدعمهم و

)ب( والنوع االجتماعي وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع األعمار 
)ج( إدماج النساء والفتيات و مبادرات تستهدف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

 ذوات اإلعاقة. 
 
 

ا  ا لهذا النهج، سوف توفر هيئة األمم المتحدة للمرأة توجيه  معياري ا، تعزيز 
ا تنفيذي ا ومساعدة  فنية لبرامج  في مجال السياسات المتكاملة مشورة  و ودعم 

 مستجيبة التنمية وبناء القدرات للمساهمة في ضمان جعل جميع المبادرات
 .اإلعاقة لمسائل شاملةو االجتماعي للنوعالعتبارات 

 

وسياسات عمل معيارية  لمتحدة للمرأة أطرا األمم هيئة تعزز سوف •
للنساء  شاملةو االجتماعي لنوعاالعتبارات  مستجيبةجعلها وبرامج ل  

في هذا الصدد، ستساهم هيئة األمم المتحدة ووالفتيات ذوات اإلعاقة 
بيانات وإحصاءات موثوقة  جمع وتحليل ونشر )أ(للمرأة فيما يلي: 

والبرامج  لتزويد السياساتحول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 حلول وتنفيذ تصميم )ب( بالمعلومات بادرات األخرىوالم
لمواجهة  وأفضلها من حيث إمكانية الوصول مبتكرةومبادرات 

التمييز متعدد ومتقاطع األشكال  صور مواجهة )ج( العوائق الهيكلية
التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة اعتراف ا بأن الواقع 

 .العوائق الهيكليةوتجارب الحرمان المتزايد التي عشنها نتيجة 
 

القات تآزر من خالل عكذلك ستقيم هيئة األمم المتحدة للمرأة  •
والشبكات التي  تعزيز القدرات والمعرفةالتعاون والشراكات بهدف 

بما في ذلك منظمات  –إن قيادة الشركاء  حيث يجلبها كل شريك
وشبكات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهن 
والمنظمات النسائية األخرى ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
والجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية والدول األعضاء 

تستطيع المساهمة  كاديميةاألبحثية ومؤسسات الوالقطاع الخاص وال

 بصورة استراتيجية في تمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 
 

لدعم الشركاء والعمل معهم بصورة أفضل، سوف تتخذ هيئة األمم  •
تيسير لوالمتحدة للمرأة تدابير أكثر لمراجعة نهجها وخدماتها 

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة  إليها إمكانية الوصول
خاصة  النساء والفتيات، وتشجيع السلوكيات الشاملة في مكان العمل 

 تيسيرية ترتيباتوسيتم ذلك بوسائل عدة من بينها تعزيز إقامة 
حميع مجاالت عملها وتعزيز قدراتها  التصميم العام فيو معقولة

 . وغيرها من اإلجراءاتالداخلية من حيث اإلدماج والتنوع 
 

 

 

 
  
 

 
 

  

 

 لهيئة األمم المتحدة للمرأة حول اإلعاقة واإلدماج العمل العالمي فريق

لهيئة األمم المتحدة للمرأة حول اإلعاقة واإلدماج، والذي يضم ممثلين عن جهات التنسيق من مختلف وحدات األعمال  العمل العالمي فريقإن 

 الممثلة للمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية، سوف يستمر في تقديم التوجيه والدعم والمشورة حول تنفيذ االستراتيجية.
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 مقدمة (أ)
 االستراتيجيةعن  1.أ

 
: اإلعاقة ذوات والفتيات النساء مكينلمتحدة لتا األمم استراتيجيةتهدف 
 إدراج تعزيزإلى  الجنسين بين والمساواة والفاعلة الكاملة المشاركة نحو

 للمرأة المتحدة األمم هيئة جهود في اإلعاقة ذوات والفتيات النساء حقوق
 واالعتراف والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق

، وللقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك إعالن لواليتها وفق ا بحقوقهن
ضد المرأة  التمييزومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

، والتي تنص 2030 لعام المستدامة التنمية خطة اتساق ا مع

 تتماشى بعلى ضمان عدم ترك أي أحد خلف الرك

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية الخطة مع اإلستراتيجية

 بها التعهد تم التي وااللتزامات 2021 إلى 2018 من للفترة

 األمم لبرنامج اإلستراتيجية الخطط مع المشترك الفصل في

 واليونيسيف للسكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة

 هيئة أعمال من االستفادة وكيفية للمرأة المتحدة األمم وهيئة

 ذوات والفتيات النساء تمكين مجال في المرأة المتحدة األمم

ا في تنفيذ قرار الجمعية أيض   االستراتيجية وستسهم اإلعاقة

بشأن إعادة  72/279 رقم العامة

، اإلنمائي المتحدة األمم لجهاز االستراتيجية الوضعية تحديد 

حول إدماج  2018/20 وقرار األمين العام لألمم المتحدة

  4األشخاص ذوي اإلعاقة.

ستراتيجية ال بد من األخذ بنهج شامل ويتم ذلك اال لهذه الفعال التنفيذ أجل من

من خالل: )أ( االستفادة من المزايا المقارنة والتعاونية وعوامل التغيير 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة، والتي تحددها الخطة  والعناصر التمكينية

)ب( اإلدماج الكامل والمشاركة و 2021إلى  2018االستراتيجية للفترة من 

هيئة في جميع المجاالت ذات األولوية ل اإلعاقة ذوات والفتيات نساءلل الهادفة

)ج( صياغة و عملياتها الحكومية الدولية والتشغيلية والداخلية ةألمم المتحدا

وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات المؤسسية األخرى من منظور متعدد الجوانب بما 

في ذلك االستراتيجية المعنية بإدماج وإبراز نساء الشعوب األصلية، 

واستراتيجية الشباب والمساواة بين الجنسين، وتسخير االبتكار والتكنولوجيا 

 لصالح النساء.

 

اج جميع النساء والفتيات محيث يتم إدب ويستلزم ذلك تحوال  في النموذج الفكري
في  على قدم المساواةوطوال حياتهن، كشريكات  على اختالفهن، اإلعاقةذوات 

 .ي، ويتم إعمال حقوقهن ووكاالتهن بالكاملئاماإلن -سلسلة التواصل اإلنساني 
 

بناء  على النهج مزدوج المسار للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
الذي يتكون من و - اإلعاقة وإدماجهموالفتيات، وحقوق األشخاص ذوي 

تقترح  -ي جميع القطاعات إدماج محدد الهدف فهادفة وتدخالت 
يتكون وا متعدد الجوانب في جميع مجاالت من العمل. االستراتيجية نهج  

)أ( إدماج منظور النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة. )ب(  :هذا النهج من

مبادرات تستهدف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. )ج( إدماج النساء والفتيات 
اإلعاقة من جميع األعمار ضمن هيئة األمم المتحدة للمرأة ومن خالل  ذوات

 تنسيقها واستجاباتها المعيارية والتنفيذية. 
 

وقد استندت هذه االستراتيجية على المعلومات الواردة في الكتابات ووثائق 
التقييم، وعلى المشاورات مع الشركاء بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة 

  5والمنظمات الممثلة لهن، وكذلك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 عن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 2أ.
 

 شكال   يعانون العالم في شخص مليار من أكثر أن إلى التقديرات تشير
 اإلناث السكان بين االنتشار معدل متوسط يبلغ حيث اإلعاقة أشكال من
 للذكور،% 12 بـ مقارنة%  19.2 ذلك فوق وما سنة 18 عمر من

  6.نساء 5 كل من 1 حوالي بذلك ويمثلون
 

إن النساء ذوات اإلعاقة ال تمثلن مجموعة متجانسة وتواجهن مجموعة 
اجتماعية متنوعة من االعتالالت، بما في ذلك حاالت جسدية ونفسية 

باإلضافة إلى ذلك، فإن   7وذهنية وحسية قد يصاحبها أو ال قيود وظيفية.
ا ذوات  المجموعة المتنوعة من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تضم أيض 
الهويات المتعددة والمتقاطعة، كمن تنتمين إلى خلفيات إثنية ودينية 

جرات داخلي ا امهاجرات وطالبات اللجوء والمهوعرقية والالجئات وال
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري واألشخاص من 

والنساء المتعايشات  الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
والشابات والمسنات  8والمتضررات من فيروس نقص المناعة البشرية

 . جميعها ت، من السياقاتوالمطلقا
 
 

  

http://undocs.org/a/res/72/279
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.gender-gap.net/sites/default/files/documents/indigenous_women_participation_un.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/makinginnovationandtechnologyworkforwomencompressed.pdf?la=en&amp;vs=3025
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/makinginnovationandtechnologyworkforwomencompressed.pdf?la=en&amp;vs=3025
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/makinginnovationandtechnologyworkforwomencompressed.pdf?la=en&amp;vs=3025
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/makinginnovationandtechnologyworkforwomencompressed.pdf?la=en&amp;vs=3025
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/youth-leap-into-gender-equality
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عدد الهويات، تتعرض بعض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة نتيجة ت

ا عميق ا نواجهيللتهميش بصورة كبيرة و  9.تمييز 

 
 االقتصادي الوضع تدنيتؤدي العوائق النظامية واإلقصاء إلى 

 ،الجنسي العنف ذلك في بما واإليذاء العنف خطر وزيادة 10،واالجتماعي
 على القائمة الضارة التمييزية والممارساتاج المبكر والقصري ووالز 11

 التعليم إلى الوصول دون تحول التي والحواجز االجتماعي النوع
 13واإلنجابية الجنسية الصحة ذلك في بما 12الصحية، والرعاية

    14.والسياسية المدنية المشاركة وكذلك والعدالة والخدمات والمعلومات
ا  ا لنسب إن النساء الالتي تواجهن تمييز  متقاطع األشكال تتعرضن أيض 

أعلى من البطالة،
15
وعوائق أخرى قائمة على النوع االجتماعي مثل  

ل العيش الهشة وعدم إمكانية الحصول على األصول والموارد بس
مكانية إ، وعدم الطفل رعاية ومسؤولياتوالتحكم فيها بشكل متكافئ 

الحصول على رعاية االمومة
16 . 

على مدار التاريخ، تجاهلت القوانين والسياسات الدولية حول حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. على 

المساواة بين غرار ذلك، عادة  ما كانت القوانين والسياسات التي تتناول 
كما أن اقتران   17الجنسين تتجاهل حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

 وضع حول إعطاء األولوية لجمع البياناتعوائق النظامية بالفشل في ال
 اإلعاقة وتصنيفها وتقديم تقارير عنها، يؤدي إلىالنساء والفتيات ذوات 

 اختفاءهن والتميز ضدهن. إدامة 
 

الحواجز والفجوات أمام المشاركة الكاملة  3أ.

 والفاعلة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة

تحديات تحول  على اختالفهن،، اإلعاقةجميع النساء والفتيات ذوات تواجه 

دون مشاركتهن، وتنشأ عن مجموعة من الحواجز النظامية، بما في ذلك 

والمادية، والمعلوماتية والتواصلية والسلوكية وتشمل هذه القانونية، 

والسياسات وآليات  18الحواجز عدم كفاية البيانات واألدلة والتشريعات

الحوكمة المتاحة وتنفيذها وتزيدها بالموارد وعدم تصميم المنتجات 

 العدالة وصول إلىوعدم كفاية فرص الوالبيئات والعمليات الميسرة 

الشخصية الخدمات التكنولوجية و  20،إعادة التأهيلو 19 والتعليم،

  21.المساعدةو

والرعاية  22توظيفوال التعليم أمام إضافية عوائق التمييزية السلوكيات وتمثل

باإلضافة إلى المشاركة  24بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، 23الصحية

قد تنتج هذه  ة.والثقافية والوصول إلى العدال 25االجتماعية والسياسية،

ضارة قائمة على  تحيزاتالسلوكيات التمييزية عن أو تظهر في صورة 

التمييزية  السلوكيات مثل –ومعايير ثقافية  النوع االجتماعي وممارسات

 والعنف األسري.  الحميم الشريك عنفن وعلى أساس الس

إن الفجوات التي تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء 

سلسلة التواصل في والفتيات ذوات اإلعاقة وتوليهن القيادة 

والتي تأمل االستراتيجية في تناولها تشمل:  يئاماإلن –اإلنساني 

)أ( الفجوات في الوصول إلى الموارد والقدرات )ب( الفجوات 

 في التحالفات. 

 

 
 
 
 
 

  

قوق األشخاص ذوي اإلعاقةح. تعريفات ومفاهيم مختارة منصوص عليها في اتفاقية 1صندوق   

 إضــعاف أثــره أو غرضــه يكــون اإلعاقــة أســاس علــى تقييــد أو اسـتبعاد أو تمييـز أي يعنـياإلعاقـة  أسـاس علـى التمييـز •

 اآلخـرين، مـع المـساواة قدم على ممارستها، أو بها التمتع أو األساسـية والحريـات اإلنـسان حقـوق بكافـة االعتـراف إحباط أو

 أشكال جميع ويشمل. آخر ميدان أي أو المدنية أو الثقافيـــة أو االجتماعيـــة أو يةاالقتـــصاد أو الـــسياسية الميـــادين فـي

 . معقولة تيسيريه ترتيبات من الحرمان ذلك في بما التمييز،

 فــي والحــواجز بعاهة المصابين األشخاص بين التفاعل بسبب تحدث اإلعاقة ،التطـور قيـد يزال ال مفهوم هي إلعاقةا •

 .اآلخرين مع المساواة قدم على مجتمعهم في فعالة كاملة مشاركة مشاركتهم دون تحــول التــي المحيطــة والبيئــات المواقــف

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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إن الفجوات في الوصول إلى الموارد والقدرات لدى النساء ذوات اإلعاقة 

ومنظماتهن التمثيلية تعيق قيادتهن ومشاركتهن الفعالة عبر سلسلة التواصل 

اإلنمائي. قد تجد منظمات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة صعوبة في  -اإلنساني 

القياسية لجهات  الملفاتالحصول على التمويل، إذ إن عملها قد ال يتناسب مع 

أو بسبب عدم مرونة  26التمويل الخاصة بحقوق المرأة أو حقوق ذوي اإلعاقة 

آليات التمويل وعدم استيعابها لها ويعد االستثمار المتعمد، بما في ذلك من قبل 

الجهات المانحة لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة، في هذه المنظمات والشبكات 

 ت.وقدراتها هو أمر ضروري لسد هذه الفجوا

ا ما تؤدي الفجوات في التحالفات بين منظمات حقوق الم رأة، ومنظمات كثير 

األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إلى تجاهل 

حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أثناء وضع وتنفيذ السياسات والبرامج 

والعمليات الحكومية الدولية. وهناك ضرورة ملحة لدعم تعزيز التحالفات بين 

 ت ذوات اإلعاقة.الحركات من خالل إشراك النساء والفتيا

 

 توجيه اإلطار المعياري الدولي 4أ.

العديد من القواعد والمعايير الدولية والوطنية واإلقليمية، بما في ذلك تدعو 

مؤتمرات العالمية، بشكل مباشر أو العديد من المعاهدات حقوق اإلنسان ونتائج 

طوال  اإلعاقة وتمكينهنجميع النساء والفتيات ذوات  شراكضمني إلى إ

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وهي تشمل نحياته

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري (سيداو)

وخطة التنمية المستدامة لعام  عمل بيجينمنهاج وإعالن و واتفاقية حقوق الطفل

2030. 

صراحة  إلى النساء والفتيات ذوات  السيداو في حين ال تشير اتفاقية

للجنة القضاء على التمييز ضد  18اإلعاقة، فإن التوصية العامة رقم 

 هميشت من عانين)أ( تالحظ أن النساء ذوات اإلعاقة ت 18المرأة رقم 

توصي الدول األطراف ( ب) وتعترف بندرة المعلومات، مضاعف

التأكد من امكانية في تقاريرها الدورية وهذه المعلومات بأن تقدم 

في جميع مجاالت الحياة االجتماعية  ة النساء ذوات اإلعاقةمشارك

  27..والثقافية

 بين المساواة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية  تتضمنإذ 

حول  6. وتعترف المادة الرئيسية هامبادئ من بين والنساء الرجال

التي  التمييز من المتعددة ألشكالبا اإلعاقة ذوات والفتيــات النــساء

 والتمكين والتقدم الكامل التطـور كفالـةيتعرضن لها وتدعو إلى 

على االتفاقية المسائل التي تؤثر  التعليقات العامةوتتناول   28.للمرأة

على النساء بصورة فريدة أو غير متناسبة على النساء ذوات اإلعاقة، 

 النساء ذوات اإلعاقة. :6على المادة  3التعليق العام رقم بما في ذلك 

في  اإلعاقة ذوي األطفال بحقوق الطفل حقوق اتفاقية تعترفإذ 

. تنص المادة على حق األطفال الذين يعانون من أي نوع 23المادة 

الخاصة والدعم، باإلضافة إلى جميع  رعايةباللتمتع ا من اإلعاقة في

تعزز يعيشوا حياة كاملة  حتىالحقوق المنصوص عليها في االتفاقية 

  29.عتماد على النفساال

تدابير معينة ينبغي اتخاذها  بيجين عمل ومنهاج إعالن يحددإذ 

لضمان تمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في مختلف المجاالت، 

لجعل إدماج مسائل اإلعاقة ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة مختلف 

ينبغي  تواجه النساء وتحول دون تمكينهن وتقدمهن. العوائق التي

تمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في  لضمانمعينة  تدابيراتخاذ 

مختلف المجاالت، لجعل إدماج مسائل اإلعاقة ضمن الجهود الرامية 

إلى مواجهة مختلف العوائق التي تواجه النساء والفتيات وتحول دون 

 تمكينهن وتقدمهن. 

 

 اإلعاقة ذوات لنساءا - 6 المادة. 2صندوق 
تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة . 1 1

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز وأنها ستتخذ في هذا الصدد 
 وعلى قدم المساواة ا كامال  التدابير الالزمة لضمان تمتــعهن تمتع  

 .بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية

جميع التدابير المالئمة لكفالة التطور تتخذ الدول األطراف  . 2. 2
الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق 
 .اإلنسان والحريات األساسية المبينة في هذه االتفاقية والتمتع بها

، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 6المادة المصدر: 

A/RES/61/106،  .الملحقI 

 

 

 

  

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#3
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-6-women-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-6-women-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-6-women-with-disabilities.html
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_106-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_106-E.pdf
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بتوفير الحماية االجتماعية والوصول إلى التعليم  خطة عمل أديس أبابا تلتزم

وتشجع الدول وقطاع  ،لألشخاص ذوي اإلعاقة اوالتوظيف والتكنولوجي

عترف كما تاألعمال على العمل في شراكة مع المنظمات اإلقليمية والوطنية 

بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعمال  خطة عمل أديس أبابا

لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومنصف  هي أمور ضروريةحقوق اإلنسان للمرأة 

ستثمار في هذا لال بد من إعطاء األولويةفإنه ال وتنمية مستدامة، وبالتالي 

 .المجال

إطار سينداي للحد  يشددفي سياق الحد من مخاطر الكوارث والعمل اإلنساني، 

 مع الكوارث مخاطر منحد على أهمية ال 2030-2015من مخاطر الكوارث 

إشراك األشخاص ذوي إلى  سينداي يدعو إطار حيث اإلعاقة اعتبارات مراعاة

في تصميم وتنفيذ السياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالحد من  اإلعاقة

 .مخاطر الكوارث ويعزز قيادة النساء والشباب في هذه العملية

مؤتمر القمة العالمي تعهد بها خالل مااللتزامات ال تضمنت، 2016في عام 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وإدماج  للعمل اإلنساني

 ذوي األشخاص إدماج ميثاققد أشار و اإلعاقة في العمل اإلنسانيمسائل 

 ووكاالت األمم المتحدةالدول األعضاء الذي أقرته  اإلنساني العمل في اإلعاقة

وعدد من شبكات ومنظمات حقوق  بما في ذلك هيئة األمم المتحدة للمرأة

اإلنسان، إشارة خاصة إلى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ويدعو الميثاق إلى 

وحمايتهن من أشكال العنف واإلساءة النساء ذوات اإلعاقة  مواصلة تمكين

، ويلتزم من أشكال العنف اموغيره واالستغالل والتحرش الجسدي والجنسي

نوع وتصنيفها حسب السن وال ذوي اإلعاقةجمع وتحليل البيانات المتعلقة بب

 .االجتماعي

ضعف العديد من ب والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالن يعترف

 اإلعاقة، وذوي واألطفال النساء ذلك في بما للخطــر، ةالمعرضالمجموعات 

 الالجـئين مجتمعات في للمـرأة القيادي والــدور الهامـة اهمةسبالمو

النوع االجتماعي وتعزيز تعميم منظور ويتضمن اإلعالن تعهدات ب والمهاجرين

 لحقوق الكاملالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات واالحترام 

في االعتبـار االحتياجات  ، مع األخذوحمايتـها والفتيات للنساء الواجبـة اإلنسان

 ت المختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال.ومواطن الضعف والقدرا

ضمن ا على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من  الجديدة الحضرية الخطةطبق تن

خالل االعتراف بأشـكال التمييـز المتعـددة الـتي تواجهها النسـاء والفتيـات 

منـها األطفـال والشـباب، وفئـات ال بعضواألشـخاص ذوو اإلعاقـة، من بين 

والمسـنون،  واألشخاص المصـابون بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/اإليدز

حيـاء الفقـيرة والمجتمعات المحلية وسـكان األ والشـعوب األصـلية

والمسـتوطنات العشـوائية والمتشـردون والعمـال والمزارعون أصحاب 

ا الحيازات الصغيرة والصيادون والالجئـون والعائـدون والمشـردون داخليـ  

وتلتزم الخطة   30والمهاجرون، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.

التوظيف والخدمات بالقضاء على التمييز وتوفير الوصول إلى التكنولوجيا و

العامة على قدم المساواة، بما في ذلك الهياكل األساسية للنقل لألشخاص ذوي 

   31التخطيط الحضري.وعمليات صنع القرار في اإلعاقة 

في سياق النوع االجتماعي  قرارات الجمعية العامةتتضمن العديد من 

والتمكين إشارات إلى إدراج حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وتتضمن 

القرارات المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إشارات إلى تمكين النساء 

 وقد كان آخرها قرار الجمعية العامة والفتيات والمساواة بين الجنسين

A/RES/72/162تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و ، 

يركز  يثح: حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، االختياري هاوبروتوكول

على عدد من القضايا الرئيسية الحاسمة بالنسبة إلعمال حقوق النساء والفتيات 

األشكال المتعددة ذوات اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين، ال سيما 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والتعليم والتوظيف  والمتقاطعة للتمييز ضـد

ا خدمات الصحة الجنسية بما فيه حية،لصا الرعاية والوصول إلى خدمات

بالمساواة أمام القانون، والقدرة  واالعتراف العدالة إلى لوصووال واإلنجابية

  32على المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة.

إلى مشاركة النساء في بناء السالم وتوفير  1325قرار مجلس األمن يدعو 

ووصولهن إلى العدالة  حماية أفضل لهن من انتهاكات حقوق اإلنسان

   33والخدمات للقضاء على التمييز.

االستنتاجات المتفق عليها التي على مدار السنوات القليلة الماضية، دعت 

نوع االجتماعي المراعية العتبارات إلى تنمية لجنة وضع المرأة  اعتمدتها

 35وإلى اإلعمال الكامل لحقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 34ةاإلعاقو

    36وشددت على أهمية وجود بيانات المصنفة وقاعدة أدلة قوية.

 

  

https://undocs.org/A/RES/69/313
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D9%86+%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D9%85%D8%B9+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D9%86+%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D9%85%D8%B9+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://humanitariandisabilitycharter.org/the-charter/
http://humanitariandisabilitycharter.org/the-charter/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/162
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
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أن التعميم المنهجي لمراعاة ب 2030خطة التنمية المستدامة لعام تعترف إذ 

منظور النوع االجتماعي يكتسي أهمية حاسمة إلحراز تقدم في جميع أهداف 

وتتضمن وتدعو إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة  وغايات التنمية المستدامة

ا بذاته حول المساواة بين الجنسين  2030خطة التنمية المستدامة لعام  هدف ا قائم 

وتمكين جميع النساء والفتيات وتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة في أهداف التنمية 

 الصحية والنظافة والصرف المياهالمستدامة المتعلقة بالفقر والجوع والتعليم و

 الوصول إلى المستوطنات البشريةوالتوظيف وعدم المساواة و والنمو االقتصادي

إن التنفيذ الفعال لخطة التنمية   37والبيانات والرصد والمساءلة.والتغير المناخي 

في إدماج النساء والفتيات ذوات  أكبر صورةسيسهم ب 2030المستدامة لعام 

 اإلعاقة. 

االستراتيجية األوروبية لإلعاقة على المستوى اإلقليمي، اعتمد االتحاد األوروبي 

مانية مجاالت بهدف تمكين األشخاص التي تعطي األولوية لثو، 2020–2010

ذوي اإلعاقة، بما في ذلك المشاركة والمساواة واعتمدت منطقة آسيا والمحيط 

 اإلعاقة، ذوي األشخاص لفائدة “الحق إحقاق” أجل من إنشيون استراتيجية الهادئ

فها العشرة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين أهدا بين من اواحد   تخصص والتي

 وتمكين المرأة. 

 

 

 
 

 
 
  

 عامةلجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعليقات ة راجعبرجاء مصدارات سهلة القراءة، اإلدعوات وتقديم الطلبات وال، بما في ذلك المعلوماتلمزيد من 

 

 

: االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام 12 المادة على 1 رقم العام التعليق(أ)

 . 2014نيسان/أبريل  11القانون. 

 .2014نيسان/أبريل  11: إمكانية الوصول. 9على المادة  2التعليق العام رقم  (ب)

 .2016 أغسطسآب/ 26والفتيات ذوات اإلعاقة.  النساء :6على المادة  3التعليق العام رقم (ت)

 .2016آب/أغسطس  26. الشامل التعليم في الحق: 24على المادة  4التعليق العام رقم (ث)

 .2017آب/أغسطس  27 .:  العيش المستقل واإلدماج في المجتمع19على المادة  5التعليق العام رقم (ج)

 .2018آذار/مارس  9المساواة وعدم التمييز.  :5 على المادة 6 التعليق العام رقم(ح)

: المشاركة مع األشخاص ذوي اإلعاقة في تنفيذ ورصد 33.3و 4.3 المادتين على 7 رقم العام التعليق(خ)

 .2018 سبتمبر/أيلول 21االتفاقية. 

 

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://www.unescap.org/resources/incheon-strategy-%E2%80%9Cmake-right-real%E2%80%9D-persons-disabilities-asia-and-pacific
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
file:///C:/Users/Menna.Negeda/Downloads/=http:/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/CRPD_C_18_R_1.docx
file:///C:/Users/Menna.Negeda/Downloads/=http:/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/CRPD_C_18_R_1.docx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=env
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=env
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 الرؤية (ب)
 

 األهداف والنتائج االستراتيجية
كافة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تتمتعن بحياة خالية  •

ستسهم هذه النتيجة في تعزيز  من جميع أشكال العنف:

قدرة المزيد من الدول والجهات المعنية على مكافحة 

العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الخدمات األساسية 

الجيدة للضحايا والناجيات مع إيالء االهتمام بصورة 

خاصة إلى النساء والفتيات األكثر عرضة للخطر، بما 

ة؛ وفي زيادة في ذلك النساء والفتيات ذوات اإلعاق

المدن التي تضم مساحات عامة آمنة وتمكينية للنساء 

 والفتيات، ومتاحة للجميع.

 اتأثير   وتؤثرن تسهمن اإلعاقة ذوات والفتيات النساء •

ا  من وتستفدن مستدامين، وصمود سالم بناء في كبير 

ذلك على قدم المساواة، مع األخذ في االعتبار 

لطبيعية ومن العمل احتياجاتهن من مكافحة الكوارث ا

ستسهم هذه النتيجة في اضطالع المزيد من  اإلنساني:

النساء بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة، بدور أكبر في 

االستجابات اإلنسانية وجهود اإلنعاش وكذلك عمليات 

إدارة الكوارث وحصولهن على خدمة أفضل من 

 خاللها. 

 للمرأة المتحدة األمم هيئة ستواصل النتائج، هذه لبلوغ

تعزيز المساواة بين ( أ: )في مركزي بدور االضطالع

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

في جميع مجاالت عملها، )ب( دعم الدول األعضاء 

بناء  على طلبها، )ج( تنسيق منظومة األمم المتحدة، 

والقطاع  38)د( حشد الجهات الفاعلة من المجتمع المدني

لخاص والجهات المعنية األخرى من جميع المستويات ا

من أجل دعم تنفيذ البرامج والخطط والعمليات 

المشتركة بين الحكومات بصورة مستجيبة للنوع 

 االجتماعي وشاملة لمسائل اإلعاقة. 

 

 

 

الهدف من هذه االستراتيجية هو المساهمة في جهود هيئة األمم 

المساواة بين الجنسين وتمكين جميع المتحدة للمرأة لتحقيق 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وضمان مشاركتهن الكاملة 

والفعالة في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع اآلخرين 

 في سياق التنمية، وحقوق اإلنسان، والسلم واألمن.

بالقواعد والمعايير الدولية، وبنهج قائم على حقوق  ااسترشاد 

التنمية  وبمبادئ عدم ترك أي أحد خلف ركب  اإلنسان،

ال غنى عنا في المسائل التي تخصنا"، وبخطتها  "حملةو

ستدعم هيئة  ،2021 إلى 2018االستراتيجية للفترة من 

األمم المتحدة للمرأة تعزيز وتنفيذ مجموعة شاملة وديناميكية 

أربعة من القواعد والمعايير العالمية من خالل المساهمة في 

 : كالتالي هيو نتائج مترابطة

 فيها وتشاركن الحوكمة أنظمة تقدن اإلعاقة ذوات النساء •

 زيادة في النتيجة هذه ستسهم :المساواة قدم على منها وتستفدن

 وقيادتهن األعمار، جميع من اإلعاقة ذوات النساء مشاركة

 والعمليات المؤسسات في كاملة بصورة وانخراطهن

 إلى اإلعاقة ذوات النساء وصول ذلك في بما السياسية

 واالستراتيجيات الخطط وزيادة القرار؛ صنع مناصب

 للنوع المستجيبة والمحلية الوطنية والميزانيات والسياسات

 البيانات وزيادة اإلعاقة؛ لمسائل والشاملة االجتماعي

جودتها لتعزيز ومتابعة  وتحسين المصنفة واإلحصاءات

التقدم المحرز بما في ذلك األشخاص الذين يعيشون في ظل 

ظروف هشة؛ وزيادة إمكانية الوصول إلى مؤسسات العدالة 

وتوافرها للنساء والفتيات في جميع السياقات بما في ذلك 

 ذوات اإلعاقة.

النساء ذوات اإلعاقة تتمتعن بدخل آمن، وعمل الئق،  •

إلى زيادة السياسات  النتيجة هذه ستسهم واستقاللية اقتصادية:

التي تعزز العمل الالئق والحماية االجتماعية للنساء؛ وامتالك 

أو /المزيد من النساء بما في ذلك ذوات اإلعاقة وإطالقهن و

مشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك للإدارتهن 

من خالل ضمان الوصول إلى فرص التعليم والتدريب 

والمهني باإلضافة إلى االستفادة من عمليات الرقمي، والفني، 

التوريد الخاصة والعامة؛ وتأمين وصول المزيد من النساء 

اإلنتاجية،  بما في ذلك النساء الريفيات إلى الموارد

وسيطرتهن عليها واستخدامهن لها وانخراطهن في الزراعة 

المستدامة لزيادة أمن الدخل وتحسين ظروف عملهن 

   .ة التغير المناخيوصمودهن في مواجه
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لهذا الغرض، سوف تواصل هيئة األمم المتحدة للمرأة تعزيز  

عالقتها مع جمعيات وشبكات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛ 

وسوف تيسر العالقات بين منظمات وشبكات النساء؛ وسوف تبذل 

الجهود إليصال النساء ذوات اإلعاقة بمنظماتهن وشبكاتهن؛ 

النساء ذوات اإلعاقة، وسوف تيسر العالقات بين منظمات وشبكات 

وبين باقي المنظمات والشبكات النسائية، وبين منظمات األشخاص 

إدماج النساء والفتيات ذوات  يادةذوي اإلعاقة، مما من شأنه ز

 اإلعاقة وتمثيلهن في حركة حقوق النساء.

 

(، بما في ذلك 1اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ملحق 

 .( سوف توجه تنفيذ هذه االستراتيجية2)صندوق مبادئها العامة 
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 ذوي األشخاص حقوق التفاقية العامة المبادئ. 4 صندوق
 اإلعاقة

 

)أ( احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم 

الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم 

 واستقالليتهم؛ 

 )ب( عدم التمييز؛ 

)ج( كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة 

 بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

)د( احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة  

 نوع البشري والطبيعة البشرية؛ كجزء من الت

 )هـ( تكافؤ الفرص؛

 )و( إمكانية الوصول؛ 

 )ز( المساواة بين الرجل والمرأة؛  

)ح( احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة 

 .واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم

 

 المصدر: المادة 3 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-3-general-principles.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-3-general-principles.html
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 ترجمة الرؤية إلى نتائج (ت)
 

 النهج وقائمة الخدمات
 

 الجوانب متعدد نهج 1  .ت 

لتحقيق تمكين جميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومشاركتهن الكاملة  االجتماعي النوع منظورا مع نهج تعميم مراعاة تمشي  
ا متعدد الجوانب في جميع مجاالت عملها بالتعاون مع الشركاء ودعمهم. والفعالة، ستستخدم هيئة األمم المتحدة للمرأة نهج  
( المبادرات التي تستهدف النساء )بووالعمر واإلعاقة  االجتماعي النوعيتكون هذا النهج من )أ( تعميم مراعاة منظور 

والفتيات ذوات اإلعاقة و)ج( إدماج النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في هيئة األمم المتحدة للمرأة ومن خالل استجاباتنا 
: أدناه الشكل يالمعيارية والتنفيذية، كما هو موضح ف

 

  الجوانب؟ متعدد نهج نستخدم لماذا: 5 صندوق

 النوعلقد أثبتت ممارسة التنمية والتعلم على نطاق واسع أن استراتيجية متعددة المسارات لتعميم مراعاة منظور 
تنطوي على إمكانات أكبر لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ... ويتألف هذا النهج من الجمع بين  االجتماعي

التدخالت الموجهة نحو النوع االجتماعي أو التي تركز على مجموعات اجتماعية معينة و/ أو منظمات و/ أو العمليات مع 
تعميم  -المصدر: مذكرة إرشادية " ميع القطاعات ذات األولويةفي العمل العام الفني لج االجتماعي النوعدمج جهود 

."في البرمجة اإلنمائية االجتماعي النوعمراعاة منظور   "  

 

 

 

 

 

 

 
 

وتمكين جميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وضمان المشاركة الكاملة تحقيق المساواة بين الجنسين 

والفعالة في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع اآلخرين في سياق التنمية وحقوق اإلنسان 

 والسالم واألمن

 
 

 
 

 المسار الثالث:

 توافر انضم: اإلدراج

النساء ذوات اإلعاقة  لجميع

مقعد على  ارمن جميع األعم

.السلطة في وحق الطاولة  

 
 المسار األول

اإلدماج: تضمين منهجي 

والعمر  االجتماعي للنوع

 واإلعاقة عبر المبادرات
 

 

  
 

  
 المسار الثان 

: التمكين والمشاركة الفعالة هدفال

اإلعاقة لجميع النساء والفتيات ذوات 

باعتبار ذلك محور التركيز الرئيسي 

 على المبادرات
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. عناصر وقائمة خدمات ووصف النهج متعدد المسارات1جدول   

 
 

 داخلية لمبادرات أمثلة الوصف النهج

 
ج
ما
إلد
ا

 

 
 
 

 
 إدماج( أ) 1 مسار
 اإلعاقة مسائل

 

 الجنسين بين للمساواة مبادرات
 تدمج والفتيات النساء وتمكين
 النساء حقوق في منهجية بصورة
 طوال اإلعاقة ذوات والفتيات
 إعداد في حياتهن مجرى

 .وتنفيذها االستراتيجيات

 
 هيئة دعمت آمنة، مدن مبادرة إطار ضمن فيجي، في 

  وتصميم إعداد في المحلية الحكومة للمرأة المتحدة األمم
  التحتيةةة البنيةةة تطوير أو/و لتحسةةةةةةةين هيكليةةة خطط

  لألشةةةةخاص ميسةةةرة الخطط هذه أن لضةةةمان والمرافق
 اإلعاقة، ذوات الفتياتو للنسةةةةةةاء وآمنة اإلعاقة، ذوي

 39 .لالطف رعاية مثل قضايا وتعالج للبيئة وصديقة

 

 
 إدماج( ب) 1 مسار
 االجتماعي النوع

 
 ذوي األشخاص إلدماج مبادرات
ا تشمل اإلعاقة  منظور مراعاة أيض 
 وتكون والعمر االجتماعي النوع

ا الوصول ميسورة  ذوات للنساء تمام 
 . اإلعاقة

 
  أسةةةاسةةةي ا تحليالُ  المتحدة األمم هيئة دعمت المغرب، في

ا  المتعلقة السةةةةةةياسةةةةةةة حول االجتماعي النوع على قائم 
  في االجتماعي النوع وإدماج اإلعاقة ذوي باألشةةخاص
  ذوي األشةةةةةخاص حقوق لحماية الوطنية السةةةةةياسةةةةةةة

 40.اإلعاقة

 

( ج) 1 مسار
 النوع إدماج

 االجتماعي
 ومسائل اإلعاقة

 
 اإلعاقة لمسائل شاملة مبادرات

مستجيبة للنوع االجتماعي، و
تعكس حقوق النساء والفتيات 
والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
من جميع األعمار وإمكانياتهن 

 المتنوعة. 
 

 
لدومينيكةان، جمهوريةة في مركز أبحاث العمةل  قام ا

، إحدى الجهات المتلقية للمنح من صةةةةةةندوق النسةةةةةةائي
المسةةةاواة بين الجنسةةةين، بصةةةياغة أول خطة للمسةةةاواة 
في األجنةةةدة الرقميةةةة في العةةةالم والتي تسةةةةةةةتنةةةد على 

حيث المشاورات مع النساء بما في ذلك ذوات اإلعاقة 
  المختلفة اإلعاقات ذوات من امرأة عشةةةةةةةرون تلقت
  لتدريب كمبيوتر مركز اآلن وتدرن متخصةصةا   تدريب ا
  41 .مماثلة حاالت في ومساعدتهن األخريات النساء

ة 
اق
ع
إل
 ا
ت
وا
 ذ
ت
يا
فت
وال
ء 
سا
الن
ف 

هد
ست
 ت
ج
ُُه ن

ن
ته
رك
شا
بم
و

 
 
 

( أ) 2 مسار
 تدخالت المساواة

 بين الجنسين
 

 
 

 تمكين زيادة تستهدف مبادرات
لنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ا

 ومشاركتهن. 

 

 

 
بشةةةةأن تعزيز مشةةةةةروع األمم المتحدة للمرأة دََعم 

 ،شةةبكات النسةةاء ذوات اإلعاقة في العمل اإلنسةةاني
مشةةةاركة  الالجئين النسةةةائية مفوضةةةيةي تنفذه الذ

النسةةةةةةةةاء ذوات اإلعةةاقةةة في العمليةةات الوطنيةةة 
واإلقليميةةة والعةةالميةةة المتعلقةةة بةةالتنميةةة والعمةةل 
اإلنساني وقد جمع المشروع النساء ذوات اإلعاقة 
ا ومنظمةةةات  من الالجئةةةات والمشةةةةةةةردات داخليةة 
األشةةةةةةخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات النسةةةةةةائية 

   42نية واإلنمائية األخرى.والجهات الفاعلة اإلنسا

 
 
 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/strengthening-the-capacity-of-networks-of-women-with-disabilities-on-humanitarian-action
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/strengthening-the-capacity-of-networks-of-women-with-disabilities-on-humanitarian-action
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/strengthening-the-capacity-of-networks-of-women-with-disabilities-on-humanitarian-action


 

 18 األمم المتحدة للمرأة  هيئة | استراتيجية     

داخلية لمبادرات أمثلة الوصف النهج  

ة 
اق
ع
إل
ت ا

وا
 ذ
ت
تيا
الف
 و
اء
س
الن
ف 

هد
ست
 ت
ج
نُُه

ن
ته
رك
شا
بم
 و

 

( ب) 2 مسار
تدخالت شاملة 
لمسائل اإلعاقة 

وتدخالت 
 خاصة باإلعاقة.

 
 تمكين زيادة تستهدف مبادرات

لنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ا
التدخالت من ومشاركتهن في 

أجل شمول األشخاص ذوي 
 اإلعاقة.

 

 
في  مؤسسة ليونارد شيشير لذوي اإلعاقةقام صندوق 
صندوق إحدى الجهات المتلقية للمنح من زيمبابوي، 

األمم المتحدة اإلستئماني للقضاء على العنف ضد 
المساعدة القانونية والمشورة بتوفير  المرأة

لضحايا العنف القائم  والخدمات األخرى الميسرة
جتماعي من النساء والفتيات ذوات على النوع اال

  44اإلعاقة.
 

 

 

( ج) 2 مسار
 تركز تدخالت
 مجاالت على

 غير أخرى
 بين المساواة
إدماج و الجنسين

 مسائل اإلعاقة

 زيادة تستهدف مبادرات
لنساء والفتيات ذوات ا تمكين

اإلعاقة ومشاركتهن في 
 على تركزالتدخالت التي 

لم يكن الغرض  أخرى مجاالت
هو تمكين النساء  منهما أصال  

والفتيات أو االستجابة للنوع 
االجتماعي أو إدماج ذوي 

 اإلعاقة.

 
برنامج التنمية المحلية المنصفة في السنغال، من خالل 

شاركت الذي تنفذه هيئة األمم المتحدة للمرأة،  للجنسين
نساء من ذوات اإلعاقة في ورش عمل ودورات 

البارز في  قانون التوجيه االجتماعيحول  تدريبية
، وحول تلبية 2010السنغال والذي تم اعتماده عام 

االحتياجات الفريدة والمحددة للنساء ذوات اإلعاقة فيما 
 حيض.النظافة الصحية في فترة اليتعلق بإدارة 

 

ل
مو
ش
 ال

  3 مسار
 النساء إدماج

 والفتيات
 اإلعاقة ذوات

 
النساء ذوات اإلعاقة لديهن 
مقعد على الطاولة ووكالة في 

 المبادرات والتدخالت.

 

، بدعم من امقدونيا اليوغوسالفية سابق  في جمهورية 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، دمجت أدوات التطوير من 

 ترك عدمتجنيس اآلليات المحلية التشاركية مبدأ أجل 
ميزانية من خالل مشروع ال التنمية ركب خلف أحد أي

تم توفير مساحة النوع االجتماعي ومنظور ل المراعية
والتأثير على عمليات  للنساء للتعبير عن شواغلهن

خاصة النساء األكثر  ةيناوضع السياسات والميز
  46.تهميش ا، بما في ذلك ذوات اإلعاقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/07/ensuring-access-to-justice-for-women-and-girl-with-disabilities-survivors-of-violence-in-zimbabwe
http://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/07/ensuring-access-to-justice-for-women-and-girl-with-disabilities-survivors-of-violence-in-zimbabwe
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/8/in-the-words-of-ndeye-daro-niang
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/8/in-the-words-of-ndeye-daro-niang
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/8/in-the-words-of-ndeye-daro-niang
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هيئةلل والتعاونية النسبية المزايا من االستفادة 2.ت  
 

الثالثية ستستفيد هيئة األمم المتحدة للمرأة من واليتها 
المتمثلة في الدعم المعياري والتنسيق واألنشطة التشغيلية 
لألمم المتحدة للمساهمة في تمكين وإدماج النساء والفتيات 

كما ستقوم بذلك من خالل ثالث  وإدماجهن ذوات اإلعاقة
: الخبرة في المساواة بين الجنسين وهم وتعاونية نسبيةمزايا 

 .ووجودها التشغيلي وشراكاتهاوتمكين النساء والفتيات 
ستركز هيئة األمم المتحدة للمرأة على توفير ستة أنواع من 
 الدعم للدول األعضاء والشركاء: الدعم المعياري وتنسيق

األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  هيئة
والمشورة المتكاملة في مجال السياسات وتنمية القدرات 

 . االجتماعية والمساعدة التقنية والدعوة والتعبئة
 
 

الثالثية: الوالية 1.2ت.  
ستعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة على تعزيز واليتها الثالثية 

الموصوفة أعاله لدعم االلتزامات بالمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة وسيدعم تعزيز القواعد والمعايير العالمية فيما 

بناء  على طلب الدول  .والفتيات ذوات اإلعاقةيتعلق بالنساء 
القواعد  بتحويلستقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة ، األعضاء

والمعايير العالمية إلى تشريعات وسياسات وخطط تنمية على 
المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية كجزء من أنشطتها 

للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  47التشغيلية 
جميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات 

ا على تعزيز ستعمل هيئة األمم . اإلعاقة المتحدة للمرأة أيض 
على  النوع االجتماعيمنظور  وتعميم مراعاة والترابطالتنسيق 

نحو أكثر فعالية عبر منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بالنساء 
يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، و والفتيات ذوات اإلعاقة

ج بشأن من خالل االلتزامات التي تعهدت بها الصناديق والبرام
إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الفصل المشترك 

ا، ستسعى هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى إشراك وتمكين وأخير  
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من خالل أنشطتها التشغيلية على 

 . النحو الموصوف سابق ا فيما يتعلق بالواليات األخرى
 

 الجنسين نبي المساواة مجال في الخبرة 2.2ت.

المرأة وتمكين  

ستستفيد هيئة األمم المتحدة للمرأة من المزايا النسبية والتعاونية 
لصالح النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كما ستستفيد من خبرتها في 

المتعلق في التحليل  48مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
وتنفيذ  النوع االجتماعيوتعميم مراعاة منظور  بالنوع االجتماعي

تلك البرنامج لتوفير الدعم للشركاء وأصحاب المصلحة إلدماج 
منظورات في المبادرات المتعلقة باإلعاقة وضمان أن تدخالت ال

المساواة بين الجنسين تشمل األشخاص الذين يعانون من 
وال فترة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ط ومن ضمنهم اإلعاقات
 . حياتهن

لتوفير دعم تقني  خرتهاكما ستستفيد هيئة األمم المتحدة للمرأة من 
وقطاعي محدد من خالل شراكات مع كيانات األمم المتحدة 

واستخدام  النوع االجتماعياألخرى بشأن تعميم مراعاة منظور 
عبر المجاالت نهج إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في البرمجة 

التعليم والصحة وسبل العيش والحماية  وهملفة المخت الموضعية
 . االجتماعية

 

التشغيلي الوجود 3.2ت.  
األمم المتحدة للمرأة المتنامي  وحضور هيئة سيتم تعزيز وجود

القوية مع الجهات الفاعلة في المجتمع  تهاعبر المناطق وعالق
المدني للمساهمة في المبادرات االستراتيجية لتحقيق نتائج 

.للتغيير المستدام للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة  

 
 

هالشراك 4.2.ت  
ا ستستفيد هيئة األمم المتحدة للمرأة  الوطيدةمن عالقاتها  أيض 

لمجتمع المدني مع المنظمات النسائية والجهات الفاعلة في ا
وستواصل تعزيز شراكاتها مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

ألشخاص ذوي اإلعاقة با ومنظمات المعنية ومنظماتهن التمثيلية
لتعزيز المشاركة وتعزيز القدرات والمساهمات في دعم 

. وتمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بين الجنسين المساواة  

 
المتحدة للمرأة شراكاتها مع المؤسسات ستعزز هيئة األمم 

البحثية واألكاديمية والمؤسسات والهيئات الخاصة وكذلك مع 
شبكات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومنظماتهن التمثيلية 

. لدعم هذه االستراتيجية موموارده ملالستفادة من معارفه  

 
وكاالت األمم ستواصل هيئة األمم المتحدة للمرأة العمل مع 

لتحقيق المزيد من الوحدة المعيارية والتشغيلية  األخرى المتحدة
في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين  تناسقوالمؤسسية وال

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 49 وستشارك بنشاط في آليات 
 المتعددين أصحاب المصلحةووعمليات مشتركة بين الوكاالت 

شتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة ومن ضمنهم الشبكة الم
الشبكة المشتركة لمجموعة الدعم  والمساواة بين الجنسين و

وشراكة األمم  التابع التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المتحدة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرنامج العمل 
العالمي المعني باألشخاص ذوي اإلعاقة وفرقة العمل المعنية 

ماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني التابعة للجنة بإد
الدائمة المشتركة بين الوكاالت والشبكة المشتركة بين الوكاالت 

العمليات األخرى المتعلقة  إلدارة المسائل األمنية بخالف
بالتنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمن والعمل اإلنساني، 

ين وتمكين جميع النساء لتعزيز أهداف المساواة بين الجنس
. النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومن ضمنهنوالفتيات   

 
 

 الستراتيجيةا والمجاالت التنفيذ وسائل 3.ت

  والمشاركة لالستثمار

 
من خالل هذه االستراتيجية، ستنفذ هيئة األمم المتحدة للمرأة 
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واليتها وستدعم الدول والشركاء اآلخرين للتعجيل بإحراز تقدم 
نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات 

اإلعاقة والمشاركة الكاملة والفعالة لهن في إطار مبادرات 
يمكن االستفادة و لألمم المتحدة ةالتابع ةبرنامج المرأة الرائدو

البرنامج الرئيسي ةمن مبادر  (FPIs)  والمبادرات العالمية
 والنوع االجتماعيلتعميم منظور اإلعاقة والعمر  الموضعية

. لتحقيق نتائج تحويلية لصالح النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  

 
العالمية كأدوات لتوحيد الشركاء تعمل تلك المبادرات و تعمل

هيئة التعاونية ل حول األهداف المشتركة بما يتماشى مع المزايا
. للبرمجة والتنفيذ المشترك كوسيلة تعمللمرأة واألمم المتحدة ل  

 
صندوق األمم  والتي تشملآليات تقديم المنح سوف تستمر 

المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين بشأن التمكين السياسي 
واالقتصادي للمرأة وصندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء 

رأة الذي تديره هيئة األمم المتحدة للمرأة وأداة العنف ضد الم
التعجيل العالمي لدعم االستجابات المحلية لقضايا السالم واألمن 

 المنظمات في تقديم الدعم المباشر لقدرة ،والمسائل اإلنسانية
عملها للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ولتعزيز االبتكار. و  
 

األمم المتحدة للمرأة مع في إطار والية التنسيق، ستعمل هيئة 
الشركاء للمساهمة في تعميم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 

في تطوير أطر  تي تتعلق بالنوع االجتماعيجانب المنظورات ال
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وغيرها من التدريبات 

. مثل التقييمات اإلنسانية وخطط االستجابة  
من أجل التنفيذ ستستمر هيئة األمم المتحدة للمرأة وستشارك، 

مجاالت متكاملة: )أ( األطر  ثالثفي  ،الفعال لالستراتيجية
)ب( الشراكات االستراتيجية ووالسياسات والبرامج المعيارية 

)ج( اإلدارة الشاملة لتعزيز إمكانية الوصول واالستجابات و
ذ هذه االستراتيجية لدعم سيتم وضع خطة عمل لتنفيوالتشغيلية 

1022-2018ألمم المتحدة للمرأة هيئة االخطة اإلستراتيجية ل  
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  :2 بياني شكل

والمشاركة اإلستراتيجية االستثمار مجاالت تنفيذ وسائل

 

 

 

 

 

الهدف االستراتيجي: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وضمان    

المشاركة الكاملة والفعالة في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع اآلخرين في سياق التنمية 

 وحقوق اإلنسان والسالم واألمن. 

 

 
 
 
 
 
 

النساء تمتع 

والفتيات ذوات 

تأمين على باإلعاقة 

الدخل والعمل 

الالئق واالستقالل 

 االقتصادي
 
 
 
 
 

تعيش جميع 

النساء 

والفتيات 

ذوات 

اإلعاقة حياة 

خالية من 

جميع أشكال 

 العنف

 

 
 
 
 
 
 

 من أجل تحقيق النتائج

 
 
منظومة األمم 

والعمليات المتحدة 

  الحكومية الدولية

 
 

القطاع 

الخاص 

 هوغير

تعزيز القدرة  

على الشمول 

 والتنوع
 
 

البيانات  

 واألدلة

 
 

ابتكارات 

وتكنولوجيا 

ة لشام

 ومتوفرة 
 

 
منظمات 

 المجتمع

  المدني 

 الدول األعضاء 

 

إمكانية الوصول    

والترتيبات 

 التيسيرية المعقولة

 العاموالتصميم 

 
 

معلومات ال 

واالتصاالت 

 شاملة  والدعوة ال
 

 

التقاطعات  

 والتآزر

 الشراكات االستراتيجية 

 القواعد والسياسات والبرامج

 

 إدارة شاملة  

 

 

تساهم النساء 

والفتيات ذوات 

اإلعاقة في 

بناء سالم 

 مستدام،

تفدن على يسو

قدم المساواة 

من الوقاية من 

الكوارث 

الطبيعية 

والصراعات 

ومن العمل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تعزيز وتنفيذ 

مجموعة 

شاملة ودينامية 

من القواعد 

والسياسات 

والمعايير 

العالمية 

المتعلقة 

بالمساواة بين 

الجنسين 

 وتمكين جميع 

تقوم النساء 

والفتيات ذوات 

اإلعاقة بقيادة 

أنظمة الحكم 

والمشاركة فيها 

واالستفادة منها 

على قدم 

 المساواة

 

 
 
 
 

 والمشاركة من جانب هيئة األمم المتحدة للمرأة باستخدام نهج متعدد الجوانبالمجاالت االستراتيجية لالستثمار 
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والبرامج والسياسات المعياري اإلطار 1.3ت.  

باستخدام النهج متعدد الجوانب 
الموصوف أعاله، ستقدم هيئة األمم 

للمرأة التوجيه المعياري المتحدة 
والمشورة المتكاملة في مجال 

السياسات والدعم التشغيلي والمساعدة 

التقنية لتطوير البرامج والقدرات 
للمساعدة في ضمان أن المبادرات 

 نوع االجتماعيتراعي منظور ال
وتشمل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

لتحقيق هذه الغاية، ستشرك هيئة و

أة النساء والفتيات األمم المتحدة للمر
 ذوات اإلعاقة على جميع المستويات

 بما في ذلك: 

جمع وتحليل واستخدام ونشر بيانات وإحصاءات  •

موثوقة عن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إلثراء 

 .السياسات والبرامج والمبادرات األخرى

يمكن  التيدعم المبادرات والحلول المبتكرة و •

 .الوصول إليها لمعالجة الحواجز الهيكلية

دعم المبادرات التي تتناول معالجة أشكال التمييز  •

المتعددة والمتقاطعة التي تعاني منها النساء والفتيات 

 .ذوات اإلعاقة

 والفتيات النساء عن وأدلة بيانات 1.1.3ت.

  اإلعاقة ذوات

ة إلى بيانات معرفة قوية، باإلضاف 2030يتطلب تنفيذ خطة عام 

الحلول التي تستفيد منها النساء والفتيات  أكثر مصنفة لتحديد

للوفاء بااللتزام بعدم ترك أي شخص وراءه، من الضروري و

أن يتم تصنيف البيانات حسب حالة اإلعاقة والعمر والموقع 

 .الجغرافي والجنس، من بين متغيرات أخرى

شخاص ذوي اإلعاقة تقوم العديد من البلدان بجمع بيانات عن األ

ا ما تتم معالجة ولكن نادر  ؛ في تعداداتها ودراساتها االستقصائية

البيانات ونشرها بالتصنيف المتزامن حسب الجنس والعمر 

يرجع عدم وجود إحصاءات في هذا المجال إلى  حيث واإلعاقة

الفشل في تحديد أولويات مجموعتها باإلضافة إلى نقص 

 الموارد.

إن ندرة اإلحصاءات والبيانات والمعلومات الوطنية واإلقليمية  

والعالمية الموثوقة والقابلة للمقارنة بشأن حالة األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تشكل عقبة 

أمام تحقيق التخطيط والتنفيذ اإلنمائي الذي يشمل النساء 

ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز جمع ل 51والفتيات ذوات اإلعاقة. 

البيانات والقدرة على دعم السياسات والبرامج القائمة على 

 52األدلة، بما في ذلك جميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 

توفر البيانات المصنفة أدلة قوية إلثراء السياسات والبرامج 

التي تعالج بشكل فعال الحواجز التي تعترض النساء والفتيات 

اإلعاقات عبر استمرارية التنمية اإلنسانية لذلك، من  اتذو

الضروري توسيع نطاق الجهود المبذولة في جمع بيانات 

التعداد والمسح لجمع وتحليل ونشر اإلحصاءات المصنفة حسب 

اإلعاقة، من بين المتغيرات األخرى من نوع الجنس والعمر و

ن فريق خالل استخدام األدوات الحالية بما في ذلك استبيا

قد يؤدي ذلك إلى حيث واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة 

تحسينات كبيرة في إتاحة البيانات عن النساء والفتيات ذوات 

 .اإلعاقة

تلتزم هيئة األمم المتحدة للمرأة بتعزيز إنتاج البيانات 

واإلحصاءات المتعلقة باإلعاقة واستخدامها في أعمالها المتعلقة 

، بما في ذلك في سياق هدف لنوع االجتماعيت احصاءاإب

لمساواة بين الجنسين وتمكين جميع ل 5 رقم التنمية المستدامة

لتحسين جمع البيانات والقدرة على دعم و النساء والفتيات

السياسات والبرامج المستندة إلى األدلة، بما في ذلك النساء 

"أخذ جميع ئد والفتيات ذوات اإلعاقة، بما في ذلك البرنامج الرا

 ، تنوي هيئة األمم المتحدة للمرأةالنساء والفتيات بعين االعتبار"

 على: 

 نوعتعزيز تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر و •

اإلعاقة باستخدام األدوات الحالية مع الشركاء 

وأصحاب المصلحة اآلخرين وجعلها، كلما أمكن 

ذلك، شرطا على سبيل المثال من خالل دعم تنفيذ 

ستبيان القصير الذي أعده فريق واشنطن بشأن اال

األشخاص ذوي  نسباالستخدام المناسب لتحديد 

اإلعاقة، وكذلك وحدة أداء الطفل، التي وضعتها 

األطفال  نسبمجموعة واشنطن واليونيسيف لتحديد 

 .ذوي اإلعاقة

 نوعدعم جمع واستخدام اإلحصاءات المتعلقة بال •

اإلعاقة وتوليد المعارف  نوعوالعمر و االجتماعي

والتقييمات بشأن حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 

بما في ذلك العمل مع منظمات النساء والفتيات ذوات 

 ناإلعاقة والشركاء متعددي األطراف والثنائيي

المكاتب اإلحصائية ووالمؤسسات البحثية الرائدة 

الوطنية والدول األعضاء وأصحاب المصلحة 

 .اآلخرين
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ستخدام ودعم إنتاج البيانات واألدلة التي تشرك ا •

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مباشرة لضمان 

انعكاس وجهات نظرهن واستخدامها الستكمال 

 مجموعات البيانات األخرى.

دعم منصات تبادل المعلومات، بما في ذلك  •

الحوارات بين المستخدمين والمنتجين حول 

بالتشاور الوثيق  ،سإحصاءات اإلعاقة حسب الجن

 .مع النساء ذوات اإلعاقة

تعزيز قدرات منظمات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  •

التمثيلية ومنظمات األشخاص ذوي  هاومنظمات

اإلعاقة والمنظمات النسائية على جمع البيانات عن 

 تنوعها. بجميعالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

 يجبتمشيا مع مبدأ عدم تخلف أحد عن الركب،  •

إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضعفا من خالل برامج 

األمم المتحدة للمرأة وإعداد التقارير مع بيانات 

مصنفة حسب نوع اإلعاقة والدخل والجنس والعمر 

والعرق والنوع والحالة المهاجرة والموقع الجغرافي 

 النوع على مبنيةوالتوجه الجنسي والهوية ال

والخصائص األخرى ذات الصلة في  االجتماعي

السياقات الوطنية، كلما كان ذلك ممكن ا وذات صلة، 

ة التي تنوي بما في ذلك مؤشرات نتائج التنمية التسع

 تصنيفها حسب حالة اإلعاقة. 

تعزيز ممارسات إدارة المعرفة وتطوير الشراكات  •

لتحسين جمع وتبادل األدلة والبيانات مع أصحاب 

المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء، 

 54لتحسين السياسات والبرامج 

 والمناهج الميسرة التكنولوجيا 1.2.3ت.

 البرامج في المبتكرة

طلب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحوالت يت

تحويلية وحلول مبتكرة إلزالة الحواجز الهيكلية. يوفر االبتكار 

ا غير مسبوقة في هذا الصدد، ال سيما للنساء  والتكنولوجيا فرص 

والفتيات ذوات اإلعاقة، والمرأة الريفية والمسنات وغيرهن من 

وقد أدى مجال االبتكار  55ش. النساء الالئي يتعرضن للتهمي

والتكنولوجيا المتنامي إلى ظهور ابتكارات اجتماعية ومنتجات 

مبتكرة تقوم بتحويل األجهزة والخدمات المساعدة إلى النساء 

 .والفتيات ذوات اإلعاقة

  لالبتكارات النسائية للمرأة األمم المتحدةهيئة تركز استراتيجية 

لصالح المرأة، على  ن "جعل االبتكار والتكنولوجيا تعمال

تطوير سوق لالبتكارات التي تعزز المساواة بين الجنسين 

تشجيع االبتكارات التي أنشأتها النساء، للنساء ووتمكين المرأة 

التخلص من االبتكارات ذات التأثير الكبير التي تفيد النساء و

قاط الدخول بين هذه يمكن تحديد العديد من نو المهمشات

االستراتيجية واستراتيجية االبتكارات لضمان إتاحة حلول 

مبتكرة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة وأن بإمكانهن القيام بدور 

زيادة تطوير حلول ومن أجل  نشط في تشكيل احتياجاتهن

والشاملة االجتماعي  علمنظور النومبتكرة للمبادرات المراعية 

 : يئة األمم المتحدة للمرأة بما يليلإلعاقة، ستقوم ه

التركيز على الحاجة إلى استثمارات مباشرة في عدد محدود من 

االبتكارات عالية التأثير والتي يمكن الوصول إليها والتي تلبي 

احتياجات النساء والفتيات األكثر تهميش ا، طوال فترة الحياة؛ 

 هاودعم هاوتشجيع نطاق تصاميم المشاريع المبتكرة وتعزيز

التي يمكن الوصول إليها والتي قد يكون لها تأثير كبير  هاتوسيع

 . على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

تشجيع وتعزيز التصميم الشامل لالبتكار من خالل المشاركة 

الفعالة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة كمبدعات ورائدات أعمال 

ت اإلعاقة وتشجيع عن طريق إعطاء األولوية لتعليم الفتيات ذوا

الهندسة والفنون الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا و

والرياضيات وتشجيع النساء ذوات اإلعاقة من جميع االعمار 

  لتمكينهن ليصبحوا مبدعات وسيدات أعمال.

إعطاء األولوية للمبادرات التي تعزز الشراكات مع وكاالت 

االجتماعية والجهات الفاعلة في األمم المتحدة والمؤسسات 

المجتمع المدني التي تطور المنتجات والخدمات بالتشاور مع 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لضمان انعكاس حقوقهن 

  ووجهات نظرهن.

 والتآزر التقاطع 1.3.3ت.

يعترف مفهوم التمييز بين القطاعات بأن األفراد ال يتعرضون 

جانسة، بل كأفراد ذوي طبقات للتمييز كأعضاء في مجموعة مت

 حيث متعددة األبعاد من الهويات والحاالت وظروف الحياة

تسعى فكرة التقاطع إلى التقاط التبعات الهيكلية والديناميكية 

للتفاعل بين شكلين أو أكثر من أشكال التمييز أو أنظمة التبعية 
وهي تقر بالحقائق والتجارب الحياتية المتمثلة في الحرمان  56

الشديد لألفراد الناجم عن أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، 

والتي يتطلب اتخاذ تدابير محددة الهدف فيما يتعلق بجمع 

ووضع السياسات وإنفاذ سياسات  رالبيانات المصنفة والتشاو

 57عدم التمييز وتوفير سبل انتصاف فعالة .

اء واإلعاقة، تتعرض النس لنوع االجتماعيعندما يتقاطع ا

والفتيات ذوات اإلعاقة لإلقصاء والتهميش وقد يتفاقم هذا األمر 

بسبب أشكال التمييز األخرى بما في ذلك تلك التي تستند إلى 

قائم على ووضع الالجئ والتوجه الواالنتماء العمر والعرق 

مبنية على النوع والتعبير عن الهوية ال النوع االجتماعي

رافي وكذلك نوع وشدة والهوية والموقع الجغ االجتماعي

 .ضعفال

ا متعدد القطاعات، حيث  ستتبنى هيئة األمم المتحدة للمرأة نهج 

درك أن الجمع بين الهويات ال يؤدي إلى زيادة عبء ت انها

الشخص بشكل إضافي بل إنه ينتج عن ذلك تجارب حياة مميزة 

 .بين النساءفيما بشكل جوهري إلدراك الفروق بين الجنسين 
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وهذا يتطلب االعتراف بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة كعناصر 

حلول فاعلة وعوامل فاعلة في تطوير االستراتيجيات وال

المتعلقة بواقعهن وحقائق مجتمعاتهم األوسع، واالبتعاد عن 

والبرمجة التي تتعلق بالنساء  والسياسيةالنهج المفاهيمية 

والفتيات المهمشات كمستفيدات في المقام األول، بواحدة الذي 

   أصحاب حقوق.لكونهم يشرك جميع النساء والفتيات 

 لية: ستتخذ هيئة األمم المتحدة الخطوات التا

 الموضعيةتعزيز أوجه التآزر عبر مجاالت التركيز  •

والمبادرات والحركات االجتماعية من أجل التصدي 

الفعال للهويات المتعددة والمتقاطعة للنساء والفتيات 

 ذوات اإلعاقة.

تعزيز النهج القائم على الحقوق بفعالية في معالجة  •

 تقاطعات جوهر جميع هويات المبادرات

تعميم تحليل مشترك بين القطاعات ودعم تصميم  •

وتنفيذ السياسات والمبادرات التي ال تؤثر سلبا  على 

خالل إجراء  من 60النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

 االحتياجات وتقييم المخاطر

تطوير أدوات إعداد التقارير والتقييم التي تجسد آثار  •

  61 أشكال التمييز المتعددة

تنفيذ المتعدد القطاعات لمؤتمرات تعزيز عملية ال •

 62األمم المتحدة األخرى. 

توجيه نسبة مئوية من المنح إلى منظمات النساء  •

والفتيات ذوات اإلعاقة تذكر صراحة إدراج حقوق 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في دعوات لتقديم 

مقترحات وطلب إدراج مؤشرات تشمل عدة وتقاطع 

، ينبغي النظر في الهويات باإلضافة إلى ذلك

استراتيجيات تمويل مبتكرة للوصول بفعالية إلى 

 .منظمات شعبية متنوعة وممثلة

 والتعاون االستراتيجية الشراكات 2.3ت.

ستقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة ببناء أوجه تآزر بطريقة منسقة 

وتعاونية لتعزيز القدرات والمعارف والشبكات التي يجلبها كل 

للعمل بشكل أكثر فاعلية نحو تحقيق المساواة بين شريك 

يمكن  حيث الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

لقيادة الشركاء بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

وال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والمنظمات التمثيلية 

المؤسسات والمؤسسات والدول األعضاء والقطاع الخاص و

ا في المشاركة والقيادة أن تساهم استراتيجي   ،البحثية واألكاديمية

 .والفتيات ذوات اإلعاقةلنساء الكاملة والفعالة ل

ستعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة على تعزيز ودعم التعاون 

والمساعدة الدوليين وتعزيز الشراكات والتنسيق من خالل 

والتعاون الثالثي والمشاركة التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

الفعالة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومنظماتهن التمثيلية في 

 .تنفيذ االستراتيجية

مشاركة األمم المتحدة للمرأة في العمليات واآلليات الحالية  توفر

باستخدام النهج  ،لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة المتعددين

ا فريدة للن هوض بحقوق ووجهات نظر المتعدد الجوانب، فرص 

مع هذه اآلليات  ، فإن مشاركتهاالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة

والعمليات ستضيف قيمة إلى قاعدة المعرفة والقدرات الحالية 

 .وستستمر في النمو

  المدني المجتمع في الفاعلة الجهات 1.2.3ت.

 األمم المتحدة للمرأة هيئة يعد المجتمع المدني أحد أهم دوائر

توفر المشاركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، حيث 

بما في ذلك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والمنظمات 

والشبكات التمثيلية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

منظورات للألفكار و قوي اوالمنظمات النسائية السائدة، مصدرا  

والفتيات من الضروري أن تشارك النساء ف ،السياسة العامة

 ذوات اإلعاقة بنشاط في النهوض بأهداف هذه االستراتيجية

ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة إجراءات تدريجية من  ولذلك

 ل: أج

تشجيع التمثيل والمشاركة المتنوعين للمنظمات  •

والشبكات الخاصة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

والمنظمات النسائية ومنظمات األشخاص ذوي 

 .امعاقة وتعزيز التعاون فيما بينهاإل

المشاركة مع منظمات وشبكات النساء والفتيات  •

أولئك الذين قد يتعرضون  من ضمنهمذوات اإلعاقة 

ألشكال متعددة أو متقاطعة من التمييز أو اإلقصاء 

فكري أو نفسي نوع )بسبب، على سبيل المثال، 

اجتماعي( أو شدة اإلعاقة أو حالة فيروس نقص 

المناعة البشرية أو الالجئ الوضع أو العمر أو 

 العرق.

دعم المنظمات، ال سيما شبكات النساء والفتيات  •

عاقة من خالل نشر المعرفة والمعلومات ذوات اإل

بأشكال يمكن الوصول إليها وعقد اجتماعات وتوفير 

فرص التواصل وتبادل المعرفة والمعلومات 

من  والتمويل، بما في ذلك لقاء بعضهم البعض،

 خالل آليات األمم المتحدة لتقديم المنح.

تعزيز قدرات النساء ذوات اإلعاقة وتعزيز •  •

تمثلهن في مشاركتهن ومساهمتهن  المنظمات التي

في التأثير على القرارات، بما في ذلك تلك المتخذة 

 داخل منظومة األمم المتحدة.

إجراء مشاورات ومناقشات جماعية مركزة مع  •

منظمات وشبكات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

ومنظماتهن التمثيلية وغيرها من أصحاب المصلحة 

 ادرات وتنفيذها وتقييمها.المعنيين أثناء تصميم المب

دعوة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الذين يمثلون  •

أنواع ا مختلفة من اإلعاقات والخلفيات بما في ذلك 

النساء الشابات والمسنات والسكان األصليين 

والالجئات ذوات اإلعاقة، كمتحدثات ومشاركات 
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للمشاركة الفعالة في المشاورات واالجتماعات 

من والدولية  واألفرقة واألنشطة الوطنية واإلقليمية

األيام الدولية واجتماعات في االحتفال  خالل مشاركة

 المرأة. الخبراء ولجنة وضع

تشجيع المساحات والمنتديات التي يمكن الوصول  •

إليها لتعزيز التعاون بين منظمات وشبكات المجتمع 

المدني وداخلها التي تعمل من أجل إشراك 

 األشخاص ذوي اإلعاقة والذين يعملون من أجل

المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء واإلعمال 

 الكامل والفعال لحقوقهم.

االستفادة من معارف وخبرات المنظمات والشبكات  •

الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة، فيما يتعلق بإشراك األشخاص ذوي 

 63تعزيز االستجابات الشاملة لإلعاقة. اإلعاقة في

 المتحدة األمم منظومة 3.2.3ت.

 المصلحة أصحاب بين والشراكات

 المتعددين

ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة إجراءات تدريجية من 

 أجل:

تعزيز تكامل وتنسيق المساواة بين الجنسين  •

وتمكين المرأة إلى جانب حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة من خالل آليات التنسيق بما في 

لمتعلقة بالنوع ال، الفرق اذلك، على سبيل المث

وفرق العمل المعنية بإدماج  االجتماعي

المعوقين ونقاط االتصال المعنية باإلعاقة 

 .جتماعينوع االالو

االستفادة من آليات التنسيق المشتركة بين  •

الوكاالت على المستوى العالمي واإلقليمي 

والوطني لضمان اإلدماج الفعال للمساواة بين 

 وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.الجنسين 

زيادة التعاون والشراكات والتآزر بين كيانات  •

األمم المتحدة ومنظمات النساء والفتيات ذوات 

اإلعاقة ومنظماتها التمثيلية ومنظمات 

اإلعاقة ومنظمات  وذوات األشخاص ذوي

حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية الدولية 

لنساء والفتيات العاملة في القضايا المتعلقة با

 ذوات اإلعاقة.

االستفادة من المزايا والصالحيات التعاونية لكل  •

من كيانات األمم المتحدة كما هو الحال في 

المياه ومجاالت الصحة الجنسية واإلنجابية 

وتغير  التعليمووالصرف الصحي والنظافة 

 المناخ.

التعاون مع نظام المنسق المقيم ونظرائه في  •

حدة القطري للمساعدة في فريق األمم المت

ضمان أن تحدد جميع أطر عمل األمم المتحدة 

للمساعدة اإلنمائية نتائج البرامج المستهدفة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مراحل 

الحياة، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات 

  65.اإلعاقة

  وغيرة الخاص القطاع 4.2.3ت.

 ستتخذ هيئة األمم المتحدة الخطوات التالية: 

زيادة المشاركة مع القطاع الخاص  •

لالستفادة من مواردهم ومعارفهم، بما في 

مجال االبتكار والتكنولوجيا وتعزيز  ذلك

التنسيق مع كيانات األمم المتحدة األخرى 

لتحويل الممارسات التجارية لدعم 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

حقوق النساء والفتيات  التي من ضمنهاو

اإلعاقة وعدم التمييز على أساس  اتذو

 ر.أسباب أخرى مثل العم

البحث عن مصادر مبتكرة للتمويل  •

والموارد بما في ذلك مع القطاعين 

 الخاص والخيري.

تعزيز المنظورات الشاملة المراعية  •

واإلعاقة نوع االجتماعي للمنظور ال

ار الشراكات وتغيير السياسات في إط

بالتشاور مع النساء والفتيات ذوات 

 اإلعاقة.

  الشاملة اإلدارة 3.3ت.

ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة خطوات لمراجعة 

نهجها وخدماتها واتصاالتها ومرافقها لتصبح أكثر 

إتاحة وشمولية وتعزيز المواقف اإليجابية في مكان 

الداخلية والعمل عن طريق تعزيز قدرتها  العمل

  بفعالية مع الشركاء ودعمهم.

 والترتيبات الوصول إمكانية 1.3.3ت.

  العام والتصميم المعقولة الميسرة

تلتزم هيئة األمم المتحدة للمرأة بإزالة الحواجز من 

خالل توفير أماكن  منخالل دمج إمكانية الوصول 

 عملها بمامعقولة وتصميم عالمي، في جميع مجاالت 

 في ذلك المبادئ التوجيهية للموارد البشرية ومبنى

األمم المتحدة للمرأة والبنية التحتية للبرنامج في  هيئة

 شغيلي.إطار وجودها الت
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 تعاريف ومفاهيم مختارة واردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :6صندوق رقم 

 
ا لتمكين : الوصول ا مهم  يعد الوصول إلى بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية والصحة والتعليم والمعلومات واالتصاالت أمر 

األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية فإن إمكانية الوصول هي واحدة من المبادئ 

 للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 2االتفاقية والتعليق العام رقم من  9المادة العامة الثمانية وهي محور 

هو تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات بحيث يمكن استخدامها من قبل جميع الناس، إلى أقصى  :التصميم العالمي
ميم العام األجهزة المساعدة لمجموعات معينة حد ممكن، دون الحاجة إلى التكيف أو التصميم المتخصص وحيث ال يستبعد التص

 من األشخاص ذوي اإلعاقة عند الحاجة.

والترتيبات الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئ ا غير متناسب أو غير ضروري  التعديالت :المعقولة التيسيرية ترتيباتال
حيث أن هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بها أو ممارستها على قدم المساواة مع اآلخرين 

 حسب حقوق االنسان والحريات األساسية. 

الطباعة والوسائط المتعددة التي والتواصل عن طريق اللمس وطريقة برايل وض النص وعرولغات  التواصليشمل : التواصل
يمكن الوصول إليها، باإلضافة إلى الوسائط المكتوبة والصوتية واللغة العادية والقارئ البشري والوسائط ووسائل التنسيق البديلة 

 يها.بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يمكن الوصول إل

 

تحقيقا لهذه الغاية، ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 ا:تدريجي   إجراءات محددة

تضمين مواصفات إمكانية الوصول أثناء  •

الشراء والعطاء، بما في ذلك عمليات 

 البرامج وبطاقات العمل وخدمات الدعم.

 الوصول إليها. يسهلالمكاتب التي  تأجير •

تعزيز عمليات االختيار والتوظيف التي  •

 يمكن الوصول إليها للمرشحين

 .ذوي اإلعاقة والمرشحات

عقد المشاورات والدورات التدريبية  •

واالجتماعات األخرى في أماكن يمكن 

استنادا إلى التقييم مع  الوصول إليها

على النحو  والمشاركات المشاركين

 المطلوب.

لويب والمعلومات مواقع ا توفير •

قابلة ال ،خارجيةالداخلية و، الوالمنشورات

للوصول ومتاحة عند الطلب بتنسيقات 

 يمكن الوصول إليها.

األمم  هيئة وضع إجراءات وعمليات •

تدابير  للمرأة األمنية والتي تتضمنالمتحدة 

الوصول واالستجابة لحاالت الطوارئ 

التي تعترف باحتياجات األشخاص ذوي 

اإلعاقة وتستجيب لها في إطار عملية 

 تعميم األمن.

الترتيبات التيسيرية المعقولة توفير  •

لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل العمل 

المرن وترتيبات السفر والوصول إلى 

أماكن عمل األمم المتحدة ومعدات العمل 

المناسبة والمساعدة الشخصية عند 

ا  االقتضاء من خالل إنشاء صندوق وأيض 

 .ك الترتيباتلتل

النظر في جوانب إمكانية الوصول في  •

المتعلقة بالبرامج والعمليات الميزانيات 

 حيث أن إعداد ميزانية لإلدراج التشغيلية

أكثر فاعلية من حيث  واالدماج تعتبر

 .لتعديل التحديثيالتكلفة من ا

كأساس لجميع  العامتعزيز التصميم  •

من خالل تنمية قدرات  تالمبادرا

على جميع  والموظفات الموظفين

 المستويات.

 

 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
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المعلومات الشاملة والميسرة واالتصال  2.3.3ت.

 والتوعية والدعوة 
 

ستساهم هيئة األمم المتحدة للمرأة في تحقيق المساواة بين 

الجنسين ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات والممارسات 

تلك  ومن ضمنهاالضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة 

المتعلق بالنوع والعرق والتعبير  66القائمة على الجنس والعمر

جميع مجاالت  فينفسها والطبقة ونوع اإلعاقة  االجتماعي

 الحياة.

 ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة إجراءات تدريجية من أجل:

تعزيز رسائل إيجابية وعادلة حول النساء والفتيات  •

ذوات اإلعاقة من جميع األعمار لتحويل الصور 

 النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة.

نشر مواد االتصال عبر منصات متعددة في أشكال  •

الوصول إليها من خالل زيادة الوعي بحقوق يسهل 

 النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والدفاع عنهن.

 وسائل التواصل االجتماعي نسبة المشاركة علىرفع  •

للمرأة وكذلك مشاركة  الخاصة بهيئة األمم المتحدة

المشاهير والمؤثرين للوصول مباشرة إلى الجماهير 

ذوات  من خالل صور إيجابية للنساء والفتيات

اإلعاقة عبر دورة الحياة والدعوة لحقوق جميع 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أمام جمهور كبير 

 ومتنوع.

تسليط الضوء على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من  •

خالل حمالت الدعوة والشراكات مثل 

HeForShe  ومبادرةIMPACT 10x10x10 

جل الخاصة بها والتحالف العالمي لالبتكار من أ

إلنهاء العنف ضد المرأة  UNiTEالتغيير وحملة 

: ادعم 2030وعالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام 

حملة المساواة بين الجنسين وتحالف 

Unstereotype لرفع الوعي العام بحالة النساء 

  والفتيات ذوات اإلعاقة وحقوقهن ومساهمتهن.

 67األمم المتحدة للمرأة  هيئة دور تسليط الضوء على •

مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وتمكينهن من 

إبالغ الجمهور على نطاق أوسع وتعزيز التعاون 

 والشراكات في هذا المجال.

 تعزيز قدرات اإلدماج والتنوع  3.3.3ت.
 

ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة خطوات لمراجعة وتعزيز 

عالية مع الشركاء ودعمهم قدرتها الداخلية على العمل بف

 للمساهمة في تمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

 ستتخذ هيئة األمم المتحدة للمرأة إجراءات تدريجية من أجل:

جعل هيئة األمم المتحدة للمرأة منظمة أكثر شمولية  •

من خالل تقييم إرشادات الموارد البشرية  وذلك

وتعزيز ثقافة العمل حيث يمكن للموظفين 

والنوع العمل بصرف النظر عن العمر والموظفات 

والميل الجنسي والهوية الجنسية  االجتماعي

 68واإلعاقة. 

جمع معلومات متعلقة باألفراد ذوي اإلعاقة و/ أو  •

ذوي إعاقة في  الذين يعتنون بأشخاصاألفراد 

 الدراسات االستقصائية.

من خالل  والموظفات تعزيز قدرات الموظفين •

التوعية وتبادل المعلومات وحلقات العمل التدريبية 

تنظمها النساء ذوات  ومن ضمنها تلك التيوالتوعية 

األشخاص ت اإلعاقة بشأن حقوق وكفاءات وإسهاما

ذوي اإلعاقة مع التركيز على حقوق النساء والفتيات 

 ذوات اإلعاقة في جميع تنوعها.

لضمان أن تكون جميع تعزيز القدرات الداخلية  •

جوانب ومراحل تصميم وتنفيذ ورصد المبادرات 

إلعاقة وأن تكون في متناول ألشخاص ذوي اشاملة ل

 .69النساء ذوات اإلعاقة 

تعزيز قدرات الرصد واإلبالغ الداخلية للحصول  •

على النتائج مع البيانات المصنفة حسب الدخل 

وحالة الهجرة  والعنصروالجنس والعمر والعرق 

واإلعاقة والموقع الجغرافي والميل الجنسي والهوية 

والتعبير وغيرها من  المبنية على النوع االجتماعي

 70الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية .

األمم المتحدة هيئة تقديم الدعم الفني والتوجيه لمكاتب  •

المتعلق بالنوع للمرأة بشأن تعميم مراعاة المنظور 

اإلعاقة وال سيما األشخاص ذوي وإدماج  االجتماعي

تلك المكاتب التي تقدم تقارير عن مؤشرات نتائج 

التنمية التي تتطلب التصنيف حسب الجنس وحالة 

 اإلعاقة.

توثيق الدروس المستفادة والممارسات المبتكرة  •

ممارسات وتعزيز تبادل الخبرات في إطار وأفضل ال

جميع البرامج والمشاريع المتعلقة بحقوق األشخاص 

تعزيز وتبادل هذه الخبرات و ذوي اإلعاقة

والممارسات والتعلم مع أصحاب المصلحة 

 المتعددين.

إشراك النساء ذوات اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهن  •

ى في رصد ومراجعة االستراتيجية باالعتماد عل

وهذا يوفر آلية لتعزيز  خبراتهن لتقديم التوجيه

غنى عنا فيما المساءلة ويعزز ويسن مبدأ "ال 

  ".يخصنا
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 االستعراض (ث)
 والمتابعة

 

سوف يواصل فريق العمل العالمي التابع لهيئة األمم المتحدة 

( مع ممثلين GTTDIللمرأة المعني باإلعاقة والشمول )

وممثالت ومنسقين ومنسقات من وحدات األعمال المختلفة التي 

تمثل المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية تقديم التوجيه 

 والدعم والتشاور بشأن تنفيذ االستراتيجية.

، سيتم 3بناء  على قائمة الخدمات كما هو موضح في القسم 

شرات سنوية محددة تطوير خطة عمل للمتابعة مع أهداف ومؤ

وسيتم وضع خط أساس استناد ا إلى المعلومات الواردة في نظام 

إدارة النتائج التابع لألمم المتحدة على اإلنترنت للفترة من 

ا اإلبالغ عن التقدم المحرز في  2017إلى  2014 وسيتم أيض 

التنفيذ في سياق استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية 

، 2021-2018وفي نهاية الفترة  تحدة للمرأةلهيئة األمم الم

ستتم مراجعة االستراتيجية الحالية بناء  على التقدم المحرز 

والتحديات التي تمت معالجتها وخالل هذه العملية، ستواصل 

هيئة األمم المتحدة للمرأة تعاونها مع منظمات النساء ذوات 

.نمعه اإلعاقة وكذلك المنظمات التي تمثلهن وتلك التي تعمل
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 المرفقات

 نظرية التغيير  – المرفقات

 

تمتع المرأة  مع األمم المتحدة للمرأة: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتياتهيئة هدف 

 الكامل بحقوق اإلنسان الخاصة بها.

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وضمان هدف االستراتيجية: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 

مشاركتهن الكاملة والفعالة في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع اآلخرين في سياق التنمية وحقوق 

 اإلنسان والسالم واألمن.

بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك إعالن ومنهاج عمل بيجين ومعاهدات حقوق اإلنسان  استرشاد ا

( CRPDة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اتفاقيو

 .2030وتمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 

( ستراعي السياسات والبرامج المتعلقة بالنوع االجتماعي وستشمل األشخاص ذوي 1)ظرية التغيير: نهدف 

الشراكات والتعاون من أجل والمزيد من ( 2لمعايير الدولية والوطنية )المزيد من القواعد وا ُوجدإذا اإلعاقة 

تحسين قدرات وعمليات اإلدارة و( 3وتعزيز الفتيات ذوات اإلعاقة ) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

( 1النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ) ستشارك وبالتاليالداخلية لتعميم إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

من  ويستفدناقتصادي ا  بحيث يتم تمكينهن( 2القيادة والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات )في 

ن تشكيل السالم واألمن والعمل اإلنساني من خالل قيادتهو( 4العنف )حياة خالية من في العيش و( 3التنمية )

 (2)و  التنمية االنسانية حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عبربتحقيق ذلك، سيتم التمتع بألن  نومشاركته

 يةاستمرار ات خاللالمزيد من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بشكل كامل وفعال كشركاء متساويشارك تس

( ستصبح هيئة األمم المتحدة للمرأة منظمة يسهل الوصول إليها وشاملة لجميع 3التنمية اإلنسانية و )

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

: وجود المزيد من 1النتيجة 

القواعد والمعايير والسياسات 
والبرامج الدولية والوطنية 
مستجيبة للنوع االجتماعي 

وتشمل حقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة. 

تعزيز الشراكات : 2يجة النت

والتعاون من أجل المساواة بين 
الجنسين وتمكين النساء والفتيات 

 ذوات اإلعاقة.

تحسين قدرات : 3النتيجة 

وعمليات اإلدارة الداخلية التي 
 الوصول إليها. سهلي

 

 : المخرجات
 

 واستخدام إنتاج زيادة 1.1
 المتعلقة واألدلة البيانات
 ذوات والفتيات بالنساء

 اإلعاقة واإلحصاءات

 : المخرجات
 

 النساء ودعم مشاركة زيادة 2.1 

 اإلعاقة ذوات والفتيات
 ومنظمات التمثيلية ومنظماتهن

 : المخرجات
 

إلى  الوصول إمكانية زيادة 3.1

 األمم هيئة عمل جوانب جميع
 .للمرأة المتحدة
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المتعلقة بالنوع 
 والتحليل االجتماعي

 اإلجراءات التخاذ
 .األدلة إلى المستندة

 االستجاباتزيادة  1.2
التي و شاملةال التشغيلية

 إليها الوصول يمكن
 االبتكار من واالستفادة

 .والتكنولوجيا
 معالجة على القدرة زيادة 1.3

 لجميع المتقاطعة الهويات
 ذوات والفتيات النساء
 تعزيز خالل من اإلعاقة
 .التآزر أوجه

 مع اإلعاقة ذوي األشخاص
 .بالتنوع االهتمام مراعاة

 
 بين والشراكة التنسيق تعزيز 2.2

 والشراكات المتحدة األمم منظومة
 المتعددين المصلحة أصحاب بين
 المجتمع منظمات مع ذلك في بما

 .الخاص والقطاع المدني
 

 وقدرات موارد من االستفادة 2.3

 .المصلحة أصحاب ومعرفة
 
 
 

 
 والوعي القدرات تحسين 3.2

 معلومات الوصول إلى لتحقيق
 .للجميع شاملة ودعوة واتصاالت

 
 اإلدماج على القدرات تعزيز 3.3

 التشغيلية االستجابات في والتنوع
  .والبرنامجية

 

 

 أنشطة: 
 

موظفي  قدرات وتعزيز بناء •
 المتحدة األمم وموظفات هيئة

 التعرف على والشركاء للمرأة
 الجنسين بين التقاطعات على

 بين ومعالجتها واإلعاقة
 األخرى المتقاطعة الهويات
 حاالت عن البيانات وجمع
 .اإلعاقة ذوات والفتيات النساء

 النساء مشاركة وتشجيع دعم •
 اإلعاقة ذوات والفتيات

 التي والشبكات والمنظمات
 متنوع تمثيل تمثلهن وضمان

 وتنفيذ تصميم خالل من
 وكذلك والسياسات البرامج
 التي واألدلة البيانات استخدام

 النساء مع بالتشاور جمعها تم
اإلعاقة  ذوات والفتيات
غنى عنا  ال" بمبدأ وااللتزام

 ".فيما يخصنا
 المصلحة أصحاب مع التعاون •

 التركيز مجاالت عبر المعنيين
 والحركات الموضعية
 انعكاس لضمان االجتماعية

 السياسات في النظر وجهات
 .واألدلة والبيانات والبرامج

 

 أنشطة: 
 

 والشراكة التعاون تعزيز •
 األمم كيانات بين والتآزر
 المزايا من واالستفادة المتحدة

 ذات التعاونية والصالحيات
 البرامج خالل من الصلة

 .المشتركة
 مع والشراكة بنشاط التعاون •

 النساء وشبكات منظمات
 اإلعاقة ذوات والفتيات
 والفتيات النساء ومنظمات
 األشخاص ومنظمات األخرى

 تنوعها بجميع اإلعاقة ذوي
 .المستويات جميع على

 مبتكرة مصادر عن البحث •
 القطاع مع والموارد للتمويل
 .والخيري الخاص

 
 

 أنشطة:
 

 في التدريجي الوصول تحقيق •
 األمم هيئة عمل جوانب جميع

 خالل من للمرأة المتحدة
 واإلجراءات السياسات
 .الداخلية

 المعلومات نشر تعزيز •
 التنسيقات خالل من واالتصال
 يمكن التي والمنصات
 .إليها الوصول

 الداخلية القدرات تعزيز •
 .الوصول إمكانية لمعالجة

 كأساس العام التصميم تعزيز •
 واالستثمار المبادرات لجميع

 الداخلية المراقبة قدرات في
 وإنشاء التقارير وإعداد
 الترتيباتلتلك  صندوق
 .التيسيرية
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ومن ضمنها  الكافية القدرة( ب)و والمتداخلة المتعددة التمييز ألشكال تعاوني بشكل التصدي على والقدرة االلتزام( أ: )االفتراضات
 على القدرة( هـ)و المؤسسي االلتزام( د)و السلوك في تغييرات إلى تؤدي التي والمعتقدات المواقف في التغيير( ج)و والمعرفة الموارد
 .السياسية اإلرادة( و) و اإلستراتيجية تحقيق نحو الشراكات تعزيز

 
 المنظمة داخل المتنافسة المصالح( ج)و الفعالة غير والردود المهجورة النٌهج( ب)و والتمييز العار وصمة( أ: )والعقبات المخاطر

 وحواجز البيئية الحواجز( و)و المؤسسي وااللتزام والمعرفة والموارد القدرات نقص( هـ)و التعاونية واإلرادة االهتمام عدم( د)و
 .المؤسسية والهياكل السياسية اإلرادة إلى االفتقار( ح)و األعمال جدول تعزيز مقاومة( ز)و والمعلومات االتصال
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 : 2المرفق 

  المواد –اإلعاقة  ذوي األشخاص حقوق اتفاقية
 

  الديباجة

  الغرض - 1المادة 

  التعاريف - 2المادة 

  مبادئ عامة - 3المادة 

  االلتزامات العامة - 4المادة 

  المساواة وعدم التمييز - 5المادة 

  لنساء ذوات اإلعاقة - 6المادة 

  األطفال ذوو اإلعاقة - 7المادة 

  إذكاء الوعي - 8المادة 

  إمكانية الوصول - 9المادة 

  الحق في الحياة - 10المادة 

  حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية - 11المادة 

  باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانوناالعتـراف  - 12المادة 

  إمكانية اللجوء إلى القضاء - 13المادة 

  حرية الشخص وأمنه - 14المادة 

  عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة - 15المادة 

  عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء - 16المادة 

  حماية السالمة الشخصية - 17المادة 

  حرية التنقل والجنسية - 18المادة 

  العيش المستقل واإلدماج في المجتمع - 19المادة 

  التنقل الشخصي - 20المادة 

  حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات - 21المادة 

  احترام الخصوصية - 22المادة 

  احترام البيت واألسرة - 23المادة 

  ليمالتع - 24المادة 

  الصحة - 25المادة 

  التأهيل وإعادة التأهيل - 26المادة 

  العمل والعمالة - 27ادة الم

  ةمستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعي - 28المادة 

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة - 29المادة 

  المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة - 30المادة 

  جمع اإلحصاءات والبيانات - 31المادة 

  التعاون الدولي - 32المادة 

  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني - 33المادة 

  اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - 34المادة 

  تقارير الدول األطراف - 35المادة 

  النظر في التقارير - 36المادة 

  عاون بين الدول األطراف واللجنةالت - 37المادة 
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  عالقة اللجنة مع الهيئات األخرى - 38المادة 

  تقرير اللجنة - 39المادة 

  مؤتمر الدول األطراف - 40المادة 

  الوديع - 41المادة 

  التوقيع - 42المادة 

  زامالرضا بااللت - 43المادة 

  منظمات التكامل اإلقليمي - 44المادة 

  بدء النفاذ - 45المادة 

  التحفظات - 46المادة 

  التعديالت - 47المادة 

  نقض االتفاقية - 48المادة 

ر لالطالع - 49المادة    الشكل الميس  

 حجية النصوص - 50المادة 

: مصدرال
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1 

 :أخرى بلغات االتفاقية نص المعلومات واالطالع على من لمزيد

-with-persons-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention

.disabilities.html 
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 : تعاريف ومفاهيم مختارة واردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :الثالث رفقالم
 

 إحباط أو إضعاف أثره أو غرضه يكون اإلعاقة أساس على تقييد أو استبعاد أو تمييز أي يعني" اإلعاقة أساس على التمييز"

 الميادين في اآلخرين، مع المساواة قدم على ممارستها، أو بها التمتع أو األساسية والحريات اإلنسان حقوق بكافة االعتراف

 ذلك في بما التمييز، أشكال جميع ويشمل. آخر ميدان أي أو المدنية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية

 71معقولة. ال التيسيرية ترتيباتال من الحرمان

 التعامل لدى تمنعهم قد حسية، أو ذهنية أو عقلية أو بدنية األجل طويلة عاهات من يعانون من كل" اإلعاقة ذوي األشخاص"

 72.اآلخرين مع المساواة قدم على المجتمع في وفعالة كاملة بصورة المشاركة من الحواجز مختلف مع

 حاجة دون ممكن، قدر بأكبر الناس، جميع يستعملها لكي والخدمات والبرامج والبيئات المنتجات تصميم " يعنيالعام التصميم"

 حيثما اإلعاقة ذوي األشخاص من معينة لفئات المعينة األجهزة“العام  التصميم” يستبعد وال. متخصص تصميم أو تكييف إلى

 73.إليها حاجة هناك تكون

 غير أو متناسب غير عبئا تفرض ال التي والمناسبة الالزمة والترتيبات التعديالت تعني "المعقولة التيسيرية الترتيبات"

 اآلخرين مع المساواة أساس على اإلعاقة ذوي األشخاص تمتع لكفالة محددة، حالة في إليها حاجة هناك تكون والتي ضروري

 74وممارستها. األساسية والحريات اإلنسان حقوق بجميع

 الكبيرة، الطباعة وحروف اللمس، طريق عن واالتصال برايل، وطريقة النصوص، وعرض اللغات يشمل "االتصال"”

 والسمعية، الخطية والبديلة، المعززة االتصال وأشكال ووسائل أساليب عن فضال االستعمال، الميسورة المتعددة والوسائط

 75االستعمال. الميسورة واالتصال المعلومات تكنولوجيا ذلك في بما البشر، بواسطة والقراءة المبسطة وباللغة

 

 االتفاقية في واردة ومبادئ مختارة مفاهيم
 

الوصول إلى بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية وإلى الصحة والتعليم وإلى المعلومات واالتصاالت أمر مهم لتمكين إن إمكانية 

وإمكانية الوصول هي واحدة من  76األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي  2والتعليق العام رقم من االتفاقية  9المادة محور  هيالمبادئ العامة الثمانية لالتفاقية و

 اإلعاقة.

سية : ال غنى عن األهلية القانونية لممارسة الحقوق المدنية والسيااألهلية القانونية والمساواة في االعتراف أمام القانون

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث أدى حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من األهلية القانونية، في العديد من الحاالت، إلى 

االعتـراف  - 12المادة والمساواة في االعتراف أمام القانون هو محور  77حرمانهم من العديد من الحقوق األساسية 

الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق  1والتعليق العام رقم   باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

ل في المجتمع مع التمتع العيش المستقل واإلدماج في المجتمع: من حق كل شخص من األشخاص ذوي اإلعاقة العيش المستق

 بخيارات متساوية مع اآلخرين والحق في االندماج الكامل والمشاركة في المجتمع. 

التعليق من االتفاقية و  العيش المستقل واإلدماج في المجتمع - 19المادة إن العيش المستقل واإلدماج في المجتمع هو محور 

 للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 5العام رقم 
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 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين  5الهدف 

 إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان 5.1 -

 القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات 5.2 -

تشويه القضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج المبكر والقسري و 5.3 -

 األعضاء التناسلية لإلناث

التعرف على الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي وتقييمها من خالل توفير الخدمات العامة  5.4 -

 والبنية التحتية والحماية االجتماعية

 ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص في القيادة 5.5 -

 واإلنجابية والحقوق اإلنجابية البدنيةضمان حصول الجميع على الصحة  5.6 -

- 5.a  إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوق ا متساوية في الموارد االقتصادية وملكية األراضي

 والسيطرة عليها وأشكال الملكية األخرى والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية

- 5.b صاالتتعزيز استخدام التكنولوجيا والمعلومات وتكنولوجيا االت 

 equality-gender-5-sdgs/sdg-the-and-focus/women-http://www.unwomen.org/en/news/inالمصدر: 

 

 : االهتمام الحاسمة مجاالتومنهاج عمل بيجين:  إعالن

 المرأة والبيئة

 المرأة في السلطة وصنع القرار

 الطفلة 

 المرأة واالقتصاد

 المرأة والفقر

 العنف ضد المرأة

 حقوق االنسان للمرأة

 تعليم وتدريب النساء

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

 المرأة والصحة

 واالعالمالمرأة 

 المرأة والصراع المسلح

  http://beijing20.unwomen.org/en/aboutالمصدر: 

 

  

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=161
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=125
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=171
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=171
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=171
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=107
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=39
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=82
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=140
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=50
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=133
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=61
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=155
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=155
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=155
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=93
http://beijing20.unwomen.org/en/about
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20 May-Teerink reports “Findings suggest that gender-related issues may limit access to rehabilitative equipment, due to limited financial resources of women living in the developing 

world.” May-Teerink T. 1999. A survey of rehabilitative services and people coping with physical disabilities in Uganda, East Africa. Int J Rehabil Res 22(4), pp. 311–316.  
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34 “(h) Take all appropriate measures to adopt and implement disability-inclusive national development strategies and legislative, administrative, social, educational and other measures to 

protect and promote the rights of women and girls with disabilities, as persons with disabilities are more vulnerable to discrimination and violence and are still largely invisible in the 

implementation, monitoring and evaluation of the Millennium Development Goals”; UN Women. 2014. Challenges and Achievements in the Implementation of the MDGs for Women 

and  

35 “(dd) Promote gender equality and the empowerment of all women and girls with disabilities and the full realization of their human rights and their inclusion in society, and take 

measures to ensure that women with disabilities have access to decent work on an equal basis with others in the public and private sectors, that labour markets and work environments 

are open, inclusive and accessible to persons with disabilities, and take positive measures to increase employment of women with disabilities and eliminate discrimination on the basis of 

disability with regard to all matters concerning all forms of employment, including recruitment, retention and promotion, and the provision of safe, secure and healthy working 

conditions, in consultation with relevant national mechanisms and organizations of persons with disabilities”; UN Women. 2017. Women’s Economic Empowerment in the Changing 

World of Work – 2017 Commission on the Status of Women – Agreed Conclusions, p. 12, available at: http://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/csw/61/csw-conclusions-61-web. pdf?la=en&vs=5452; “ccc. Promote and protect the rights of women and girls with disabilities in rural 

areas, who face multiple and intersecting forms of discrimination, including by ensuring access on an equal basis with others , to economic and financial resources and disability-inclusive 

and accessible social infrastructure, transportation, justice mechanisms and services, in particular in relation to health and education and productive employment and decent work for 

women with disabilities, as well as by ensuring that the priorities and rights of women and girls with disabilities are fully incorporated into policies and programmes, and that they are 

closely consulted and actively involved in decision-making processes;”; ECOSOC, Commission on the Status of Women. 2018. Challenges and opportunities in achieving gender equality 

and the empowerment of rural women and girls. Agreed conclusions, available at  http://www.unwomen. org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/62/csw-conclusions-62-
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تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع النساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة لتوضيح كيفية تمكنهن من إعالة أنفسهن 

ي الحفاظ عىل سالمتهن وتربية أرس صحي
ة والمساهمة ف 

ي مجتمعات أقوى وأكثر سلمية وشمولية. 
 ف 

 نكوكا -فومزيىلي مالمبو

 المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة
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 م 

 

هيئة األمم المتحدة للمرأة، هي هيئة منظمة األمم 

المتحدة المعنية بالمساواة بي   الجنسي   وتمكي   

العالمي لقضايا المرأة المرأة. وتعد الهيئة النصث  

ي 
م ف 

ُّ
ة التقد نشأت لغرض ترسي    ع وتث 

ُ
والفتاة، حيث أ

 .  تلبية احتياجاتهن عىل الصعيد العالمي

ي وضع 
ي األمم المتحدة ف 

تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء ف 

؛ إذ تعمل مع الح كومات معايث  عالمية لتحقيق المساواة بي   الجنسي  

امج والخدمات الالزمة  ي عىل وضع القواني   والسياسات والثر
والمجتمع المدن 

ي 
. وتقف الهيئة وراء مشاركة المرأة عىل قدم المساواة ف  لتنفيذ هذه المعايث 

كث   عىل خمسة مجاالت ذات أولوية: تعزيز قيادة 
جميع جوانب الحياة، مع الثر

ي جميع جوانب المرأة ومشاركتها؛ إنهاء العنف ضد المرأة
اك المرأة ف  ؛ إرسر

عمليات السالم واألمن؛ تعزيز التمكي   االقتصادي للمرأة؛ وجعل المساواة بي   

نة اإلنمائية الوطنية. كما تقوم هيئة  ي التخطيط والمث  
ا ف  ا أساسيًّ

ً
الجنسي   هدف

ي تعزيز 
األمم المتحدة للمرأة بتنسيق ودعم عمل منظومة األمم المتحدة ف 

.  المساواة بي     cالجنسي  
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