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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بيان بشأن نصف اليوم املكرس للمناقشة العامة بشأن النساء والفتيـات         
 ذوي  األشـخاص ذوات اإلعاقة، الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقـوق         

  )٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧(إلعاقة يف دورهتا الثامنة ا

 لرصد تنفيـذ    ٢٠٠٩أُنشئت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام            -١
وتبحث اللجنة التقارير اليت تقدمها     . الدول األعضاء التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

صوص عليهـا يف االتفاقيـة، وتقـدم         للحقوق املن  إعماهلا دورية عن األطراف بصورة   الدول  
املتعلقة باالنتـهاكات املزعومـة     األفراد  توصيات إىل الدولة الطرف املعنية، وتنظر يف شكاوى         

 / يف نيـسان    املعقـودة  وقررت اللجنة يف دورهتا السابعة    . للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية    
لنـساء  اقوق   حل ٢٠١٣عام  يف  املزمع عقده    أن تكرس نصف يوم املناقشة العامة        ٢٠١٢ أبريل

  .والفتيات ذوات اإلعاقة

والدافع إىل هذا القرار هو استعراض اللجنة للتقارير الوطنية األوىل املقدَّمة منـذ               - ٢
بداية عملها، وقلة ما ورد يف هذه التقارير من معلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات               

مييز املتعددة اليت تتعـرض هلـا النـساء         وإن اللجنة لتشعر بالقلق من أشكال الت      . اإلعاقة
والفتيات ذوات اإلعاقة، مما يعرقل مشاركتهن املؤثرة على قدم املساواة مع األفراد اآلخرين        

  .يف مجيع مناحي احلياة
وتعرب اللجنة عن قلقها مما تواجهه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من عنـف               

 هلن من احلقوق اجلنسية واإلجنابية ومـن        واعتداءات، فضالً عن القيود املفروضة على ما      
وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من كون املساواة بني اجلنسني، بوصفها . حقوق األمومة

قضية مشتركة بني القطاعات، غائبة بصورة شائعة من اخلطـط الوطنيـة املخصـصة              
ية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن عدم وجود منظور مراع لإلعاقة يف السياسات اجلنسان           

  .بشكل إمجايل
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املبادرات اليت اختذهتا آليات أخرى من آليـات حقـوق          ويتماشى عمل اللجنة مع       -٣
 من مفوضية األمـم املتحـدة       ١٧/١١فقد طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره        . اإلنسان

السامية حلقوق اإلنسان أن تعد تقريراً يبحث أسباب ومظاهر العنف ضد النساء والفتيـات              
 ٢٠١٢مـارس   /عـشرين يف آذار   وقُدم هذا التقرير إىل اجمللس يف دورتـه ال        . ذوات اإلعاقة 

A/HRC/20/5) .(       الدول على أن تتيح للنساء      ١٤/١٢وحث جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
والفتيات ذوات اإلعاقة خدمات متكنهن من جتنب حاالت العنف واخلالص منها ومنع تكرار             

 حلقوق) ٢٠٠٦(٩حقوق الطفل تعليقها العام رقم      وكرست جلنة   . مثل هذا النوع من العنف    
العامـة  األطفال املعوقني، بينما أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها             

 ونظمت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية          .بشأن النساء املعوقات  ) ١٩٩١(١٨ رقم
 بـشأن احلـق يف      ٢٠١٢نوفمرب  /واالجتماعية والثقافية يوماً للمناقشة العامة يف تشرين الثاين       

أيـضاً إىل   املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        وتشري اللجنة   .  اجلنسية واإلجنابية  الصحة
 من أجل التحـضري  ٢٠١٢سبتمرب /اجتماعات التشاور غري الرمسية األوىل اليت ُعقدت يف أيلول    

  .٢٠١٣الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن اإلعاقة املزمع عقده يف عام 
 ما يقدَّم من إسهامات بشأن تعزيز محاية حقوق اإلنسان للنساء   وترحب اللجنة بكل    -٤

وينبغي أن  . والفتيات ذوات اإلعاقة، وال سيما من جانب منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة          
وأن ُترَسل بصيغة   )  صفحات ١٠فال تزيد على    (تكون التقارير املقدَّمة موجزة قدر اإلمكان       

"Word"     إىل العنـوان التـايل     ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٧يف موعد أقصاه :crpd@ohchr.org .
لتجربة املنظمة املقدِّمة للتقرير    ) من فقرة واحدة  (وينبغي أن ُيرفق جبميع التقارير عرض موجز        

وسُتنشر التقارير الواردة الحقاً على صفحة خمصصة على املوقع الشبكي          . يف املوضوع املعالَج  
  .لنساء والفتيات ذوات اإلعاقةلنصف اليوم املكرس للمناقشة العامة بشأن ا

        


