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"كتيب الصحة  للنساء ذوات االعاقة"

مجعية جنوم األمل لتمكني النساء ذوات اإلعاقة
بتمويل الصندوق العربي لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية- السعودية 

وبإشراف مؤسسة التعاون- فلسطني

جمعية جنوم األمل لتمكني النساء ذوات االعاقة 
ص. ب. 1943

رام اهلل
فلسطني

ت: +972 )0(2 2420840
ف: +972 )0(2 2422345

 info@starsofhope.org :بريد الكتروني
 www.starsofhope.org :صفحة الكترونية

الطبعة األولى 2010 
هذا الكتاب مترجم عن االجنليزية بتصريح من مؤسسة هسبيريان- النشر عن صحة اجملتمع والتمكني

1919 شارع أديسون ، # 304 
بيركلي ، كاليفورنيا 94704 الواليات املتحدة األمريكية. 

 فرعي 203  فاكس:  9141-845-510510-845-1447الهاتف:
http://www.hesperian.org

حقوق الطبع محفوظة. ال يحق ألي جهة استنساخ أو إعادة إصدار أي جزء من الكتاب بدون إذن مسبق 
جنوم  جمعية  إلى  إصدار  إعادة  أو  إستنساخ  إذن  على  احلصول  طلبات  توجه  األمل.  جنوم  جمعية  من 

األمل
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متهيد

إن التمييز ضد النساء ذوات اإلعاقة ال يزال موجودا في فلسطني كما هو احلال في العديد من اجملتمعات األخرى. 
حيث تعاني النساء الفلسطينيات ذوات اإلعاقة نوعني من التمييز، مبني على النوع اإلجتماعي واإلعاقة. 
بالرغم من أن نظرة اجملتمع لإلعاقة بسبب اإلحتالل هي نظرة فخر وليست نظرة متييز سلبية، ولكن املرأة ذات 
اإلعاقة مهما كان سبب إعاقتها ال زالت مضطهدة ومهمشة بشكل مستمر على جميع مستويات احلياة؛ 
من ضمنها فرص العمل، التعليم، الزواج وتكوين أسرة وغيره من مجاالت احلياة. إن نظرة اجملتمع السلبية 

للمرأة ذات اإلعاقة أدت إلى تراجعها وإنعزالها عن ممارسة جميع حقوقها كمواطنة فلسطينية. 
من هنا تأسست جمعية جنوم األمل لتمكني النساء ذوات اإلعاقة بهدف تغيير واقع املرأة ذات اإلعاقة وتفعيل 
دورها   كما تسعى جمعية جنوم األمل إلدماج النساء ذوات اإلعاقة في اجملتمع،  في اجملتمع. وإشراكهم في 
مسيرة التنمية، للتأكيد على حق النساء ذوات اإلعاقة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، واإلرتقاء بوضع 
املرأة ذات اإلعاقة، وتطوير واقعها إنسانيا وإجتماعيا وإقتصاديا. أنشأت جمعية جنوم األمل من قبل مجموعة 
من النساء ذوات اإلعاقة الناشطات في مجال اإلعاقة إلدراكنا العميق بالواقع الصعب الذي متر به أخواتنا 

من النساء ذوات اإلعاقة. 
كما تعي جمعية جنوم األمل التحديات التي تواجهها النساء ذوات اإلعاقة في الوصول إلى اخلدمات الصحية 
واحلصول على الرعاية الطبية الالئقة نظرا لعدم وجود كادر ومراكز مختصة تقدم خدمات طبية للنساء ذات 
اإلعاقة. ومن هنا جاءت فكرة ترجمة "كتيب الصحة للنساء ذوات اإلعاقة" من اإلجنليزية إلى اللغة العربي 
اخملتصة  للمؤسسات  إرشادية  كأداة  وليستخدم  صحيا،  اإلعاقة  ذوات  النساء  وعي  وزيادة  لدعم  كخطوة 
باملواضيع الصحية،الطبية والتأهيلية. وليكون مرجعاً جلميع النساء ذوات اإلعاقة عن صحتهن اجلسدية.  

أسوِسيشن/  ببليكاشن  إنترناشونال  ِل  بالشكر  اإلعاقة  ذوات  النساء  لتمكني  األمل  تتوجه جمعية جنوم 
كما  العربية.  إلى  األصلية  لغته  من  الكتاب  بترجمة  األمل  جنوم  جلمعية  سمحوا  أنهم  حيث  هسبيرياً، 
مجتمعنا  مع  تتنافى  ألنها  األصلية  النسخة  من  والصور  الكلمات  بعض  حذف  مت  أنه  إلى  التنويه  نود 

الفلسطيني. 

عال أبو الغيب،
رئيسة الهيئة اإلدارية
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