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 رسالة التقديم

 خلفية

بين  من وأن معدل اإلصابة أعلى  أشكال اإلعاقةشكل من  لهم ٪ من سكان العالم 15إلى أن  بيانات تشير ال 

انعقدت   .إعاقة تحمل سنة وما فوق  18 أعمارهن من نساء ل خمسمن ك امرأة حوالي هناكالنساء حيث 

( في مقر األمم  CRPDشخاص ذوي اإلعاقة )الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األ

األشخاص ذوي اإلعاقة من    ماج وركزت على موضوع إد   2019يونيو    13إلى    11المتحدة في نيويورك من  

تفاقية المساواة بين الجنسين كأحد مبادئها العامة  تضمن االت  خالل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

بأن "اإلعاقة مفهوم متطور وأن اإلعاقة ناتجة عن التفاعل بين األشخاص ذوي اإلعاقة والحواجز  وتعترف 

   السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين".

في جميع   ال تزال النساء يمثلن أقلية صغيرة من الممثلين المنتخبين وصانعي القرار السياسي  2019 في عام

٪ من رؤساء  5.2٪ من رؤساء الدول و 6.6٪ من البرلمانيين و 24.3النساء ال تمثل اال  أنحاء العالم.

لتقرير األمم المتحدة الرئيسي  . وفقًا  البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة نادرة  الحكومات. 

نساء ذوات اإلعاقة في  لل مشاركة "منخفضة للغاية" تظهر البيانات المحدودة المتاحة  حول اإلعاقة والتنمية 

إلى أن "تمثيل النساء من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في آليات  التقرير شير ي .أدوار القيادة السياسية 

الوطنية للمساواة بين الجنسين   ات "في اآللي نمنخفًضا" وأن تمثيله  التنسيق الوطنية بشأن مسائل اإلعاقة 

    ."أكثر منخفًضا

النساء ذوات اإلعاقة   7التصويت واالنتخاب.في والعامة و لكل فرد الحق في المشاركة في الشؤون الحكومية 

مجموعة متنوعة تعاني من درجات مختلفة من التمييز وتواجه العديد من الحواجز النظامية أمام ممارسة  

يمكن أن تكون هذه الحواجز ذات طبيعة قانونية وجسدية   حقوقها السياسية وتمكينها بسبب جنسها وإعاقتها. 

  يم والصحة والتوظيف والعدالة.فرص التعلقلة وسلوكية وتشمل 

 الهدف

تهدف هذه المناقشة اإللكترونية إلى تشجيع الحوار حول المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة بكل تنوعهن  

وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز تمثيلهن في المؤسسات السياسية والهيئات  

المجتمع المدني بما في ذلك ممثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة   م دعاية ت الوطنية والمحلية المنتخبة. 

  ين والخبراء والممارسين واألكاديمي  ات والنساء والرجال في السياسة الوطنية والمحلية وممثلي الحكوم

  . 2019يوليو   8يونيو إلى   14من  أو أكثر من األسئلة أدناه  عن سؤالللمساهمة بخبراتهم عن طريق اإلجابة 

   التقديمات في إعداد رد موحد من شأنه أن يعزز قاعدة المعرفة المتاحة حول هذا الموضوع.  ت ساهم

 األسئلة

 هذه المعلومات؟   توجد ما هو مستوى المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة في بلدك / منطقتك؟ أين   .1

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
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ي فئات النساء ذوات اإلعاقة  من بين النساء ذوات اإلعاقة في أدوار القيادة السياسية في بلدك، ما ه .2

واإلعاقات الجسدية  أ  )على سبيل المثال النساء ذوات اإلعاقات الحسية مثل اإلعاقات البصرية والسمعية 

 واإلعاقات الذهنية والنفسية االجتماعية( األكثر تمثيال؟ أ

 ؟ما هي العقبات التي تحد من مشاركة النساء ذوات اإلعاقة وتمثيلهن في السياسة في بلدك .3
ما الذي يمكن فعله لزيادة وصول النساء ذوات اإلعاقة إلى أدوار القيادة السياسية في بلدك؟ ما مدى   .4

؟  نساءالتي تركز على المشاركة السياسية لل الموفرة النساء ذوات اإلعاقة في البرامج  ماج إد  و  شمول

   والممارسات.يرجى مشاركة أمثلة ملموسة للبرامج والقوانين واللوائح 

 المشاركات
 : 2019يوليو   8يونيو إلى   14من  التاليين  شاركين تم تقديم مساهمات من قبل ال 

 ماليزيا ، ألفا نور عيني .1

)المساواة( ورئيسة شبكة آسيا   Ravenstvo، رئيسة المنظمة غير الحكومية غولميرا كازاكونوفا .2

 قيرغيزستان الوسطى للنساء ذوات اإلعاقة، 

 المملكة المتحدة ،  Sightsavers، مستشارة سياسات حول اإلدماج االجتماعي والتعليم،  هانا لوريمان .3

(،  IFESمة االنتخابية ) ، مديرة برنامج الشمول في المؤسسة الدولية لألنظالسانثي داسكون أتاناياك .4

 سريالنكا 

 الواليات المتحدة األمريكية ، أخصائية سياسات، هيئة األمم المتحدة للمرأة، ماريبل الدرجاني .5

 فيجي ،  Uniting World Pacificفي برامج   ة، مسؤولومي نافوسو ن .6

 الكاميرون(، CBCHS، الكاميرون المعمدانية للخدمات الصحية )نسونو جوزفين نويمالو .7

ألمم  هيأة ا ، مستشارة سياسات في المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لسيمون إليس أولوتش أولونيا .8

 مصر ، للمرأةالمتحدة 

في مكتب المؤسسات الديمقراطية   نوع االجتماعيوحدة الحكم الديمقراطي وال  ة، رئيس تينا كوكاما .9

 بولندا (، ODIHRوحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا )

 الواليات المتحدة األمريكية ،  IFESفي   شمول ، مستشارة سونفرجينيا أتكين .10

 ملخص الردود 
تبادل الخبرات  ل هذه المناقشة اإللكترونية    ساهموا في الذين  نا  أتباع موقعنا و  مستخدمي شكر  نأن    نود ئنا  شركامع  

   .المساهمات جميع والممارسات والتوصيات. يرد أدناه موجز ل

هذه   توجدما هو مستوى المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة في بلدك / منطقتك؟ أين  .1

 المعلومات؟ 

المشاركون على  تفق رغم عدم وجود إحصاءات عالمية رسمية حول التمثيل السياسي للنساء ذوات اإلعاقة، ي 

نتائج    ماريبل الدرجاني. تشارك  بلد في كل    يالسياس  التمثيل  أن النساء ذوات اإلعاقة يعانون من نقص شديد في 

٪ فقط من النساء ذوات اإلعاقة كن مشّرعات  2.3أن  والتي تصرح ب  2017دولة في عام    19دراسة وقعت في  

http://iknowpolitics.org/en/comment/19603#comment-19603
http://iknowpolitics.org/en/comment/19599#comment-19599
http://iknowpolitics.org/en/comment/19604#comment-19604
http://iknowpolitics.org/en/comment/19592#comment-19592
http://iknowpolitics.org/en/comment/19598#comment-19598
http://iknowpolitics.org/en/comment/19596#comment-19596
http://iknowpolitics.org/en/comment/19600#comment-19600
http://iknowpolitics.org/en/comment/19601#comment-19601
http://iknowpolitics.org/en/comment/19590#comment-19590
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19598#comment-19598
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آسيا والمحيط  دولة في منطقة  18أصل دولة من  14. وفقًا لنفس البيانات، في ات أو مدير ت أو مسؤوال

 . ات برلمان في النساء ذوات إعاقة   وجد ت ال ، الهادئ

النشاط  عن جميع مستويات غائبات النساء ذوات اإلعاقة  أن  غولميرا كازاكونوفا تقول، قرغيزستانفي 

للغاية" للنساء ذوات   انمشاركة وتمثيل "ضعيف  فيجيوسري النكا في أن هناك أبلغ المشاركون  .السياسي 

للنساء  ٪ في االنتخابات المحلية 25سبة بنالكوتا ن على الرغم من أ السانثي داسكون أتاناياكاإلعاقة. تقول 

امرأة واحدة من ذوي  تقدمت  ،النشاط السياسيالمزيد من النساء على  من شأنها تشجيعالتي سريالنكا في 

 .تخب لم تنلالنتخابات واإلعاقة 

حاملة  واحدة في المجلس االستشاري الوطني للتعليم نائبة في مجلس الشيوخ و ةاحد سيدة و هناك، ماليزيافي 

 . ألفا نور عيني، حسب العاقة جسدية

، تمثيل النساء ذوات اإلعاقة في األدوار السياسية منخفًضا للغاية ويقتصر على الحكومة المحلية  الكاميرونفي  

،  نسونو جوزفين نويمالوعلى األقل في المجالس المحلية وفقًا لتقديرات    سيدات حامالت اعاقة ثالثة    هناكحيث  

 . لدعم تقديراتهاعدم وجود بيانات رسمية كي من  التي تش

نادرة. يمكن لمنظمات    نتخابات البيانات المتعلقة بمشاركة النساء ذوات اإلعاقة كناخبات ومراقبات وعامالت ا 

أدوات  المتاحة مثل مجموعة  ساليب ذوي اإلعاقة وبعثات المراقبة جمع هذه البيانات باستخدام األ األشخاص 

الوصول إلى االنتخابات   أن دراسة عملية  فرجينيا أتكينسون  قول . تIFESمراقبة الوصول إلى االنتخابات من 

في كثير   متواجدة بقلة نتخابات ايعملن كمرشحات أو عامالت اللواتي أن عدد النساء ذوات اإلعاقة أظهرت 

في صناديق    العاملينالرجال  شى مع التباينات بين النساء واما يتمممقارنةً بالرجال ذوي اإلعاقة،    من األحيان

   االقتراع دون إعاقة. 

من بين النساء ذوات اإلعاقة في أدوار القيادة السياسية في بلدك، ما هي فئات النساء ذوات اإلعاقة   .2

واإلعاقات  أ )على سبيل المثال النساء ذوات اإلعاقات الحسية مثل اإلعاقات البصرية والسمعية 

 الذهنية والنفسية االجتماعية( األكثر تمثيال؟ واإلعاقات أالجسدية 

السابق، فإن أصوات النساء ذوات اإلعاقة مفقودة بشدة من عملية صنع القرار السياسي   جزءكما رأينا في ال

  الكاميرون نساء ذوات اإلعاقة، كما هو الحال في للتمثيل  يوجد في معظم البلدان. يفيد المشاركون أن عندما 

  سيمون إليس أولوتش أولونيا قول توجسدية. أحركية  ات إلعاقحامالت غالبا  هن ، ف المتحدةالمملكة وكينيا و

 . عمومال بل ن قلة التفهم والتسامح من قغالباً ميعانون ن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية أو غير المرئية  أ

 ما هي العقبات التي تحد من مشاركة النساء ذوات اإلعاقة وتمثيلهن في السياسة في بلدك؟  .3

يدرك جميع المشاركين أن النساء ذوات اإلعاقة يواجهن العديد من التحديات والحواجز التي تحد من وصولهن  

 دوليًا، وطنيًا، إقليميًا ومحلّيًا.  وذلك ومشاركتهن وتمثيلهن على جميع مستويات صنع القرار السياسي،

المشاركة السياسية وتمثيل    حد منبأنها أكبر العقبات التي ت  وصمة العار والتمييز يعّرف العديد من المساهمين  

التي وضعتها النساء ذوات اإلعاقة   ات أنه وفقًا لمنصة السياس  ون فرجينيا أتكينس النساء ذوات اإلعاقة. تشاطر 

، ينبع التمييز من "عدد ال يحصى من التحديات التي تواجهها النساء ذوات اإلعاقة مثل عدم الحصول  كينيافي  

  هانا لوريمان قضايا أخرى. تشير  عدة  من بين    على التعليم واألساطير والممارسات الثقافية التمييزية والضارة"

يعانون من مواقف سلبية بشأن مشاركتهم في الحياة السياسية،   الكاميرونإلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة في 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19599#comment-19599
http://iknowpolitics.org/en/comment/19592#comment-19592
http://iknowpolitics.org/en/comment/19603#comment-19603
http://iknowpolitics.org/en/comment/19600#comment-19600
https://www.ifes.org/publications/election-access-observation-toolkit
https://www.ifes.org/publications/election-access-observation-toolkit
https://www.ifes.org/publications/election-access-observation-toolkit
https://www.ifes.org/publications/election-access-observation-toolkit
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19601#comment-19601
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19602#comment-19602
http://iknowpolitics.org/en/comment/19604#comment-19604
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ن النساء ذوات اإلعاقة في  أ  ومي نافوسون . تقول ةرمزي اعلى أنه ى مشاركتهم وعندما يتم إدراجهم، يُنظر إل

باإلضافة إلى وصمة العار والتمييز، مما يعيق اندماجهن    يتعرضن للترهيب غالباً ما    سريالنكا و  فيجي و   ماليزيا 

 االجتماعي ويحد من فرصهن في السياسة. 

تقول  . ذ القرار ختهن في السياسية وعمليات أالصور النمطية حول قدرة النساء ذوات اإلعاقة تحد من مشارك

كثيراً ما تؤدي التصورات التي مفادها أن األشخاص ذوي اإلعاقة عاجزون إلى    السنغال في    أن   هانا لوريمان 

تضخيم الصور النمطية القائمة على المعتقدات والمواقف الثقافية  أحيانًا . يتم هم من اتخاذ المسؤوليةاستبعاد 

واإلعاقة.  الجنس  القائم علىدوج المتمثل في التمييز تحملن العبء المزألنهن ي بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة 

  ا ، الحصول على شهادة جامعية كان له تأثيرنيبالأنه وفقًا المرأة ذات إعاقة في  فرجينيا أتكينسون  تشارك

. إنهم  لي تغير تصور المجتمع و  على الطريقة التي ينظر بها إليها مجتمعها: "لقد تغيرت األمور كثيًرا  ا كبير

 ينظرون إلى نشاطي ومشاركتي في مجتمع ذوي اإلعاقة بشكل إيجابي واآلن أنا مثال لمجتمعي. " 

سرة أن تكون عقبة قوية كذلك. على سبيل المثال، ذكرت امرأة تعاني  يمكن لألإن  فرجينيا أتكينسونوتقول 

أن والدها يمنعها من المشاركة    تونسفي     IFESمناقشة جماعية منظمة من قبل  من ضعف السمع شاركت في  

 لسياسية. ا مواعيد في الحياة العامة  مما يحرمها من فرص المشاركة في األحداث وال

سوء  يمكن أن يكون التصويت مسعى شاق للغاية للعديد من النساء ذوات اإلعاقة. يحدد المشاركون العنف و

ماليزيا  و كينيا . بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة في في االنتخابات  للمشاركة  ة ئيسيعراقل رالبنية التحتية كجودة 

، تؤدي إلى  الى مراكز االقتراع الوصول  صعوبةعلى سبيل المثال، فإن احتمالية العنف، إلى جانب  نيبالو

عترف بأن  اقد  كينيامراقب االنتخابات في هناك بأن  فرجينيا أتكينسون . أفادت نتخاب الخوف والتردد في اال

معادية". معظم تحديات البنية التحتية  البيئة ال خشية منمعظم النساء ذوات اإلعاقة "ال يحضرن للتصويت 

يكون الحل الوحيد  عندما  في بعض الحاالت  ولكن  ،  الرجال والنساءوإمكانية الوصول تؤثر بشكل متساٍو على  

  ( آخر )عادة ما يكون رجال ا خصشيحمله عاقة في الوصول إلى صناديق االقتراع هو أن الحامل إل للناخب 

المشاركة  اإلعاقة    لنساء ذوات يصعب ل  ،لنساء ألسباب ثقافيةباوعلما بأن في العديد من المجتمعات هذا ال يلوق  

 في االنتخابات.  

تحًدا آخر  ك الرسمية  المعلومات والوثائقالوصول إلى قلة توفير وصعوبة ويشير المساهمون أيًضا إلى 

أن معدالت تسجيل    الكاميرون ، وجدت دراسة في  لهانا لوريمانلألشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة النساء. وفقا  

ات اإلعاقة أقل عرضة  األشخاص ذوي اإلعاقة وأن النساء ذو  عند المواليد وملكية شهادة الميالد منخفضة 

 مما يخلق حواجز كبيرة أمام المشاركة السياسية.  -ميالد من الرجال  ات المتالك شهاد 

الجيد المتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما النساء، مما يسهم    التعليمقلة    ظاهرة  يؤكد المشاركون على  كما

، مما يجعل  صفة خاصةعلى النساء ذوات اإلعاقة ب  الفقر االجتماعية واالقتصادية. يؤثر  م في تدني ظروفه 

فرض  في بعض الحاالت يجعلها مستحيلة بسبب المشاركة السياسية أقل أولوية بالنسبة للكثير منهن، و

قول  ت.  مثال   الكاميرون ، كما هو الحال في  وخوض االنتخابات السياسية  حزاب  مساهمات مالية لالنضمام إلى األ

هي   والمالعاقة واالفتقار إلى التعليم اإل و األنوثةن "الخطر الثالثي" المتمثل في أ  نسونو جوزفين نويمالو

 عوامل تمنع النساء ذوات اإلعاقة من المشاركة في األنشطة السياسية والمجتمعية. 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا  لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان أن نظم  تينا كوكاماذكر ت

مؤتمراً حول "تعزيز المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة" أبرز التحديات المتعلقة   2018في أبريل 
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محدودة  التوقعات  التشمل: القوالب النمطية السائدة والتحيزات والتي    سية للنساء ذوات اإلعاقةبالمشاركة السيا

لإلعاقة )بدالً من النهج القائم على حقوق اإلنسان( ؛ محدودية الوصول   ة / خيري ة طبي  ظرية من المجتمع ؛ ن

قيود على األهلية  ؛  قائم على الفصل والتمييز  جودةإلى المعلومات والبنية التحتية والنقل ؛ تعليم رديء ال 

   .العنف القائم على الجنس ؛ قلة الدعم للمشاركة السياسية ؛ والموارد غير المتكافئة  ؛ القانونية 

ما الذي يمكن فعله لزيادة وصول النساء ذوات اإلعاقة إلى أدوار القيادة السياسية في بلدك؟ ما   .4

التي تركز على المشاركة السياسية   الموفرةالنساء ذوات اإلعاقة في البرامج  ماج إد  و  مدى شمول 

   ؟ يرجى مشاركة أمثلة ملموسة للبرامج والقوانين واللوائح والممارسات. نساءلل

في العديد من التوصيات والممارسات الجيدة للحكومات والمشرعين واألحزاب   ساهمونارك الميتش

الشؤون  مناصب اتخاذ القرار في السياسية والمجتمع المدني لتسهيل وصول النساء ذوات اإلعاقة إلى 

 :  تلخيصها أدناه تجدون العامة والحياة السياسية.  

سياسات الالزمة  الينبغي أن تجمع الدول البيانات المصنفة حسب الجنس واإلعاقة لتمكين وضع  •

 وقياس التقدم. 

الذين   المبانييجب أن يكون الوصول إلى المباني العامة سهاًل لألشخاص ذوي اإلعاقة، خاصةً  •

 االنتخابات.  فيكمراكز اقتراع ستعملون ي

 األهلية القانونية على أساس اإلعاقة. يجب إزالة القيود المفروضة على  •

وأن تكون   شامليجب أن تتمتع الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة بحرية الوصول إلى تعليم جيد و •

لديهم فرص لتطوير مهاراتهم ومواهبهم بأفضل ما لديهم من قدرات على قدم المساواة مع  

 اآلخرين. 

نوع  والمؤسسات بشأن اإلعاقة واإلدماج وال  المجتمعات والمنظمات   فيينبغي تنفيذ حمالت التوعية   •

 للتغلب على القوالب النمطية والمفاهيم الخاطئة الموجودة حول النساء ذوات اإلعاقة.  االجتماعي 

ينبغي تزويد النساء ذوات اإلعاقة بالتشجيع والتدريب على القيادة وبناء القدرات والدعم المالي   •

 للمشاركة في السياسة. 

 ة في الحصول على الوثائق الرسمية والتسجيل للتصويت. يجب دعم النساء ذوات اإلعاق •

ينبغي أن تسعى األحزاب السياسية بنشاط إلى إشراك النساء ذوات اإلعاقة بين أعضائها وضمان   •

 سماع أصواتهن. 

ينبغي للمنظمات النسائية أن تعترف بالمسائل المحددة التي تواجهها النساء ذوات اإلعاقة وأن   •

 . موقادته  مذوات اإلعاقة بين أعضائه  تضم المزيد من النساء 

اإلعاقة أن تراعي الفوارق بين الجنسين  الدفاع على حقوق األشخاص ذوي  يجب أن تضمن حركة   •

 شاملة للنساء ذوات اإلعاقة. أن تكون و

يعد تبني نهج متعدد القطاعات وتعميم مراعاة اإلعاقة في جميع المجاالت مع ضمان احترام حقوق   •

 نساء أمر بالغ األهمية. اإلنسان لجميع ال

وللمنظمات الدولية واإلنمائية دور في تعزيز العمليات االنتخابية الشاملة والمشاركة السياسية للنساء ذوات  

تحدة للمرأة، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين  األمم الم دفعت هيأة بأن  ماريبل الدرجاني تشاطر اإلعاقة. 

 من خالل:  تونس و تنزانيا و  مولدوفافي العديد من البلدان، بما في ذلك ، هذه األجندة األممينو
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المساعدة الفنية ألصحاب المصلحة في االنتخابات بشأن تعزيز الترتيبات االنتخابية الشاملة   •

 جراءات ومرافق ووسائل التصويت( ؛ كتحسين اإلاإلعاقة )وتيسير مشاركة األشخاص ذوي 

 بناء القدرات، واستهداف مسؤولي االنتخابات والمرشحات ذوات اإلعاقة ؛ •

تعزيز التوعية المدنية وتوعية الناخبين وتشجيع الوعي العام بالحقوق السياسية لألشخاص ذوي   •

 اإلعاقة ؛ 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة  ال سيما   بناء قدرات قوات األمن وتوعيتها لضمان مراعاة •

 حقوق السياسية. الاحتياجات النساء، عند الترويج لبيئة آمنة لممارسة 

مكتب المؤسسات  قدم ي ، نساءالبّوابة الرئيسية للمشاركة السياسية لل تعتبر األحزاب السياسية علما وأن 

واجهة تحديات األشخاص  لمتوصيات  منظمة األمن والتعاون في أوروبا لالديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  المبادئ التوجيهية الجديدة لتعزيز المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ذوو اإلعاقة تحديداً. تعد 

لزيادة إشراك   والتي تتضمن قائمة مرجعية إلدراج اإلعاقة لألحزاب السياسية والبرلمانات أداة مفيدة

 النساء ذوات اإلعاقة في السياسة. 

على خلق مساحات للفئات المهمشة للتعاون على تعزيز المشاركة    IFESالتابع لـ    اإلقناع  درةق    يركز برنامج 

في  تشكيل ائتالفات للدعوة متعددة القطاعات هذا البرنامج دعم أن  فرجينيا أتكينسون ذكر تفي السياسة. 

المنظمات التي تنادي بالمساواة بين الجنسين واإلعاقة    في مّكنت النساء ذوات اإلعاقة من المشاركة    لبنان

، تعاون البرنامج مع النساء  نيبالو كينياالمثليين والالجئين والصحة من بين قضايا أخرى. في  وحقوق 

ذوات اإلعاقة إلنشاء برامج للسياسات ووضع توصيات سياسية ملموسة ألصحاب المصلحة الحكوميين.  

اج المواد  أتاحت منصات السياسات مساحة لمناقشة القضايا التي تؤثر على النساء ذوات اإلعاقة وإنت

   المستخدمة كأدوات للدعوة في المجتمعات. 

يالحظ المشاركون أن االلتزامات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

(CEDAW  التي تدعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، منهاج عمل بيجين الذي يدعو إلى إزالة )

الحقوق السياسية  التي تكرس اركة المتساوية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الحواجز أمام المش

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأهداف التنمية المستدامة التي تقيس التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين  

السياسات والبرامج التي  خلقت زخماً إيجابياً لمزيد من    المحلية،   ات والحكوم  يالبرلمان في التمثيل  الجنسين  

 اإلعاقة. نساء ذوات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لل

ومع ذلك، الحظت العديد من النساء ذوات اإلعاقة أنهن لم يشعرن بعد بالتأثير اإليجابي لهذا الزخم. تشاطر  

قالت: "أصبحت   IFESمناقشة جماعية منظمة من قبل  شاركت في  إعاقةذات أن امرأة   ينيا أتكينسون فرج

مفيد للنساء ذوات اإلعاقة. ومع  هام وهذا  واآلن،    إندونيسياالمساواة بين الجنسين واحدة من األولويات في  

  لمساواة للحركة الكبيرة ل مكميذلك، ما زلنا نعيش في مجتمع أبوي وتعتبر النساء ذوات اإلعاقة أقل شأنا. 

   بعد".يقع ادراجنا  أن تفيد النساء ذوات اإلعاقة، لكن لم   بين الجنسين
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