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ورشت مسيرة راتيا :التمييز المزدوج ضذ النساء في وضعيت إعاقت

ف ٙإؽبس فؼبنٛبد انًُزذٖ انؼبنً ٙنذمٕق االَضبٌ انًُظى ثًشاكش فََٕ 30 - 27 ٙجش ٔ 2014ف ٙإؽبس
يشبسكزٓب فْ ٙزا انذذس انزبسٚخ ٙانٓبو يٍ خالل انٕسشبد انًضٛشح رارٛب َ ،ظًذ جًؼٛخ انذًبيخ
انجٛؼبء نذمٕق األشخبص فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ ثبنًغشة ٔسشخ رذذ ػُٕاٌ " انزًٛٛز انًزدٔط ػذ انُضبء
فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ ٕٚو انضجذ ََٕ 29جش  2014طجبدب ثًشكز االططٛبف انًكزت انٕؽُ ٙنهًبء ٔانكٓشثبء .
ػشفذ ْزِ انٕسشخ دؼٕس فؼبنٛبد يٍ انًجزًغ انًذَ ٙانؼبيهخ ف ٙيجبل إلػبلخ ٔدمٕق االَضبٌ يٍ
ػذد كجٛش يٍ ألبنٛى انًًهكخ ٔيٍ خبسط انًغشة ػالٔح ػهٗ يشبسكٔ ٍٛيشبسكبد ف ٙيجبالد أخشٖ
كبنًشأح ٔانزًُٛخ  ،ثبالػبفخ إنٗ انضٛذ أدًذ ثشلٛخ ػؼٕ انًجهش انٕؽُ ٙنذمٕق االَضبٌ ٔانضٛذح
ثششٖ ػًشأ٘ يٍ انفشٚك اإلداس٘ نهًجهش انٕؽُ ٙنذمٕق اإلَضبٌ.
صٛشد ْزِ انٕسشخ يٍ ؽشف انًُشؾ انضٛذ ػجذ انًبنك أطشٚخ يضزشبس ثبنًجهش االداس٘ نهجًؼٛخ
ٔثئػذاد رمشٚشْب األصزبرح َؼًٛخ ايطٛشفٔ ،لجم انششٔع ف ٙانٕسشخ ؽبنت انذبػشٌٔ ٔانذبػشاد ثبنزطٕع
يٍ أجم انزشجًخ ثبالَجهٛزٚخ لذ لبو ثزنك انضٛذ يُٛش خٛش هللأ ،لبو ثبنزشجًخ نهغخ اإلشبسح انضٛذ يذًذ
انشكش٘  ،صى ثؼذ رنك لبو ثزمذٚى انًؤؽشٔ ٍٚانًزذخه ٍٛفْ ٙزا انُشبؽ.
ٔأػطٛذ انكهًخ إنٗ انضٛذ أدًذ ػٛذاَ ٙسئٛش جًؼٛخ انذًبيخ انجٛؼبء نذمٕق األشخبص فٔ ٙػؼٛخ
إػبلخ ثبنًغشة دٛش ػجش ػٍ صؼبدح أػؼبء ٔػؼٕاد انًجهش االداس٘ نهجًؼٛخ ثزُظٛى ْزا انٕٛو
ٔانًضبًْخ انفؼهٛخ فْ ٙزا انفؼبء انًضٛش رارٛب ٔاصزؼبفخ انفبػهٔ ٍٛانفبػالد ف ٙيجبل االػبلخ
ٔدمٕق االَضبٌ كًب رطشق إنٗ أًْٛخ يٕػٕع انٕسشخ يزكشا ثؤٌ االرفبلٛخ انذٔنٛخ نألشخبص رٔ٘
اإلػبلخ أػطذ دٛزا يًٓب نًٕػٕع انُضبء فٔ ٙػؼٛخ إػبلخٔ ،ثبنزبن ٙفطشح ْزا انًٕػٕع رٔ أًْٛخ
لظٕٖ ٔٚؼزجش يٍ انمؼبٚب انز ٙرشغهُب داخم انجًؼٛخ .
صى أشبس انًٛضش إنٗ أٌ ْزِ انٕسشخ صززُبٔل انزًٛٛز ػهٗ أصبس انُٕع ٔاإلػبلخ يٍ صالس يذاخم :
يذخم االرفبلٛخ انذٔنٛخ نذظش كم أشكبل انزًٛٛز ػذ انًشأح ٔيذخم االرفبلٛخ انذٔنٛخ نذمٕق األشخبص
رٔ٘ اإلػبلخٔ ،صززُبٔل ٔػؼٛخ األيٓبد رٔاد اؽفبل فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ يٍ يذخم يمبسثخ انُٕع
االجزًبػ.ٙ
أيب فًٛب ٚخض ػشع انضٛذح صٛهفبَب انهمٛش أصزبرح ٔخجٛشح ف ٙيجبل دمٕق االَضبٌ ٔاإلػبلخ  ،فمذ
طشدذ إنٗ أٌ ْزا انهمبء ٚؤر ٙفٔ ٙلذ اصزشارٛج ٙثذٛش أٌ انؼبنى انؼشثٚ ٙؼشف رذٕالد دلٛمخ َذٕ
األفؼم نٛطبل جًٛغ انُبس ٔأٌ انزُٕع انجشش٘ يظذس غُٗ ٔيظذس لٕحٔ ،ف ٙإؽبس انزفبػم يغ
انًشبسكٔ ٍٛانًشبسكبد ػًذد إنٗ ؽشح ثؼغ األصئهخ رزؼهك ثُٕع االػبلخ انزَ ٙخزبسْب؟ أٔ يبرا َفؼم
أٌ َكٌٕ يٍ ث ٍٛانجُض ٍٛ؟ ٔ نًبرا؟ ٔٓٚذف ْزا انزًش ٍٚإنٗ كٛفٛخ إطذاس أدكبو ٔفك خهفٛبد صمبفٛخ،
ٔػهٗ إصش ثؼغ انٕلبئغ انز ٙدظهذ ف ٙانًُزذٖ انؼبنً ٙنذمٕق االَضبٌ فمذ خهظذ ثؤٌ انًجزًغ نى
ٚضزٕػت ثؼذ ثؼذ االػبلخ ٔاالخزالف انجشش٘ انز٘ ٚجت أٌ ُٚطهك يٍ انًمبسثخ انذمٕلٛخ ٔػذو رطجٛمٓب
ٔيًبسصزٓب صُمغ اليذبل ف ٙػًهٛخ االلظبء ،صى اَزمهذ إنٗ انزًٛٛز ث ٍٛانشجم ٔانًشأح داخم يجزًغ يب
ٔيب ث ْٕ ٍٛيكزضت ٔ يب ْٕ ثٕٛنٕج ٙأيب انزًٛٛز انز٘ ٚطبل انًشأح فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ فٕٓ يؼبػف ٔٚجذأ
يٍ انزُشئخ االجزًبػٛخْ ،زا األيش الٚجت أٌ ٚضزًش ألٌ انًشأح انًؼبلخ ًٚكُٓب أٌ رؼٛش دٛبح يضزمهخ
ٔ ،لبنذ ثؤَّ ثُبءا ػهٗ االرفبلٛخ انذٔنٛخ نذمٕق األشخبص فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ انز ٙطبدق ػهٓٛب انًغشة
إنٗ جبَت ػذد يٍ انذٔل انؼشثٛخ ػهٗ انذٔل يشاجؼخ انزششٚؼبد ٔانمٕاَ ٍٛانز ٙرُض ػهٗ أٌ ٚكٌٕ
انًجزًغ دايجب ٔنهجًٛغ  ،كبنٕنٕط إنٗ جًٛغ انخذيبد انؼبيخ ػهٗ لذو انًضبٔاح كبنزؼهٛى ٔانظذخ
ٔانشغم يغ يشاػبح انزكٛٛفبد انًٛضشح نزنك.
أيب ثبنُضجخ نألصزبر خبنذ ادضٛكخ فمذ رطشق إنٗ رذهٛم دالالد انجضذ ٔيؼُٗ انزًٛٛز انًزدٔط يٍ
يُطهك رذهٛم انجُبء االجزًبػ ٙنهزًٛٛز يٍ خالل رٕصٛغ َطبق يمبسثخ انُٕع نزشزغم ػهٗ انُضبء فٙ

ٔػؼٛخ إػبلخ ٔرذهٛم أصجبة انزًٛٛز انًزدٔط انز٘ رؼبَ ٙيُّ  ،يشٛشا إنٗ أٌ انذشكبد انُضبئٛخ نى
رٓزى ثٓزا انجبَت يزضبئال ػٍ إيكبَٛخ رذٕٚم يطبنت دشكخ دمٕق األشخبص فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ إنٗ
يطبنت صٛبصٛخ الزذاءا ثزجشثخ انذشكبد انُضبئٛخ داػٛب إٚبْب إنٗ رفبد٘ االغشاق ف ٙانؼًم انٕٛيٙ
انخذيبر.ٙ
ٔلذ رًخؼذ ػٍ ْزِ انٕسشخ يجًٕػخ يٍ انزٕطٛبد َهخظٓب فًٛب ٚه:ٙ











انؼًم ػهٗ إدساط أْذاف ٔيؤششاد انزذهٛم ػهٗ أصبس انزًٛٛز انًؼبػف نهُضبء فٔ ٙػؼٛخ
إػبلخ ف ٙاألْذاف االًَبئٛخ يب ثؼذ صُخ .2015
انؼًم ف ٙإؽبس رشجٛكبد إلركبء انٕػ ٙثمجٕل االخزالف ٔانزُٕع انجشش٘ .
رذفٛز انًشبسكخ انضٛبصٛخ ٔاالجزًبػٛخ نهُضبء فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ .
رًضٛهٛخ انُضبء فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ ف ٙانٓٛآد انجٕٓٚخ  ،انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ.
إنزايٛخ انزؼهٛى نهًشأح فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ نزًكُٓب يٍ االَذيبط انشبيم ف ٙانًجزًغ.
دػى انذؼٕس انفؼه ٙنهًشأح فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ فَ ٙؼبل انذشكبد انُضبئٛخ.
اصزفبدح انًشأح فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ يٍ إجشاءاد انزًٛٛز االٚجبث.ٙ
رمٕٚخ لذساد انًشأح فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ ف ٙجًٛغ انًجبالد االلزظبدٚخ ،اجزًبػٛب ٔصٛبصٛب...
انزشافغ يٍ أجم يكبفذخ دظش كم أشكبل انزًٛٛز ػهٗ أصبس االػبلخ ثشكم يُزظى.
خهك شجكبد نهُضبء فٔ ٙػؼٛخ إػبلخ ػهٗ انًضزٕٖ انمطش٘ ٔااللهٔ ًٙٛانذٔنٙ
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