بيانات ببليوجرافية عن المرشحين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

االسم العائلي والشخصي :بيالييس نارباييث آنا
الجنسية :إسبانية
تاريخ ومكان الميالد 4 :أكتوبر/تشرين األول  6611في صفراء (إسبانيا)
لغات العمل :اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية
المنصب أو الوظيفة الحالية:
 مستشارة تنفيذية معنية بالعالقات الدولية والتوسع الخارجي للمنظمة الوطنية للمكفوفين في إسبانيا (.)ONCE نائبة الرئيس التنفيذية للهيئة النسائية داخل اللجنة اإلسبانية لممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CERMIوهي منظمة تحميالنساء ذوات اإلعاقة في إسبانيا.
 نائبة رئيس المنتدى األوروبي لإلعاقة ( )EDFورئيسة الجنة النسائية التابعة له.األنشطة المهنية الرئيسية:
 تدير وتقدم المشورة منذ حوالي  02عاما إلى الحكومات والمجتمعات المدنية والجهات المعنية األخرى من أجل ضماناإلدماج الكامل لجميع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في مبادراتها وسياساتها ومن نهج متعدد الجوانب يقوم على حقوق
اإلنسان.
 تمثل كثيرا ما أمام مختلف هيئات األمم المتحدة (مثل مجلس حقوق اإلنسان ولجان مختلفة ووكاالت متخصصة) وكذلكأمام هيئات إقليمية ووطنية (مثل البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية ومجلس أوروبا ومجلس النواب والشيوخ في
إسبانيا).
 تشارك منذ عام  0262بصفتها ممثلة النساء ذوات اإلعاقة من إسبانيا وأوروبا في لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأةالقانوني واالجتماعي.
 -عملت عضوا في مجلس إدارة جماعة الضغط النسائية األوروبية منذ عام  0262إلى عام .0264

الشهادات الجامعية:
 إجازة في العلوم التربوية من جامعة اشبيلية (إسبانيا). إجازة في علم النفس من جامعة اشبيلية (إسبانيا). درجة الماجستير في االحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ودورات دكتوراه في جامعة ساالمانكا (إسبانيا).أنشطة رئيسية أخرى في المجال ذي الصلة بوالية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (:)CEDAW
 عملت مندوبة الحكومة اإلسبانية في صياغة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)CRPDوركزت على تعميم مراعاةالمنظور الجنساني بطريقة شاملة ومحددة .وكانت خالل فترتين متتاليتين ( )0261-0226غضوا في اللجنة المعنية بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة حيث اهتمت بقضايا المرأة وقادت مناقشة عامة تدوم نصف يوم بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،
وشاركت أيضا رئاسة الفريق العامل المعني بإعداد تعليق عام بشأن هذه المسألة.
 تعمل في إسبانيا عضوا بصفتها خبيرة في مجلس المؤسسة الملكية المعنية باإلعاقة والمرصد الحكومي لمكافحة العنفالقائم على نوع الجنس ومجلس مشاركة المرأة.

 شاركت في اجتماعي المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التي عقدت حتى اآلن وألقت كلمة باسمالنساء ذوات اإلعاقة في منتدى عام  0262بشأن الهدف رقم  5من أهداف التنمية المستدامة.
أحدث المنشورات في مجال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق اإلنسان للمرأة:
 "التوجيه من أجل تعميم المنظور الجنساني ومنظور اإلعاقة في برمجة الصندوق االجتماعي األوروبي"؛ "تقرير عنالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد النساء ذوات اإلعاقة حسب الدراسات االستقصائية الكبيرة لعام "0265؛
"مناقشة عامة بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة"؛ "خطة العمل الشاملة الثانية من أجل النساء ذوات اإلعاقة للفترة -0262
"0261؛ "تعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة المتعلقة باإلعاقة".

