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 מבוא 

. לעומת זאת החומר המחקרי אמפירי על הינה נושא בו קיים כיום מידע רב נשיםכלפי  האפלי

 הינו מצומצם.  - ברחבי העולם מוגבלות עם חייהן של נשיםעל השפעות האפליה והסטיגמה 

, והמוגבלות שלהן האוכלוסייה הנשית בקרב המיעוט הגדול ביותר הן נשים עם מוגבלות

 חוצה קטגוריות כגון : גזע, גיל, נטייה, דת. 

  60% -כמהם  ,מוגבלות אנשים עם ליארדימרווחת היא כי בעולם חיים כהערכה 

במדינות  ותחימתוכן  יםשני שלישכש עם מוגבלות, נשים ןה (בני אדםמיליון  600)

עם  מוגבלות מתמודדות נשים עם בעולם ביותרהמיעוט הגדול  ןבנוסף להיות מתפתחות.

 (Keogh, 2012) .חייםתחומי הבכל  האפלי

אוכלוסייה לזרם המרכזי של בעיקר  ותמכוונהמתייחסות לנשים מדיניות וחקיקה בדרך כלל 

גורם . מוגבלותו מגדרשל ת מבט ומנקוד נתונים מפולחים יעדרה הוא מים לכךגוראחד ה זו. 

נמצא כיום רק  מוגבלות נשים עם בפניניצבים נושאים הב מחקרלכך הוא העובדה כי ה נוסף

 ותבלתי נרא ותאזרחיכ מוגבלות עם נשים ונערותמותיר דבר זה . הראשונים ובשלבי

 .הזרם המרכזי במדיניותהייחודיים אינם באים לידי ביטוי  ןשצרכיה

של חברתיות תנועות כמו גם של אנשים עם מוגבלות  חברתיות, תנועות לעתים קרובות

מקדמות מדיניות מנקודת מבט של הזרם המרכזי שלהן ומתעלמות מנשים עם , נשים

  .(Keogh, 2012) מוגבלות

 

 מוגבלותבחייהן של נשים עם שכיחים תחומי האפליה ה

 תימשפחמרחב הה 

 והכשרה חינוך 

  בריאות וחינוך מיני  

 תעסוקה / כוח עבודה    

 דיניות חברתיתמ  

 לקבלת החלטות וגישה השתתפות  

  דימוי / תדמית ציבורית 

 וחיי משפחה אימהות    

 והתעללות מינית אלימות 

 

 ה במרחב המשפחתי יאפל

אנשים . של שתיקה"תרבות "התפתחה  של נשים עם מוגבלות אישיהובמרחב הפרטי 

פעה של ובמידה רבה מהתים ממתעלמוגבלות  נשים עם לש זכויותותנועות המקדמים 

 בתחום להתערב צריכהאינה שהמדינה  תפיסהבראייה היסטורית קיימת ו, משפחתית אפליה
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    .(Gurung,  2013) משפחה של יחסי הפרטי

 לעתים קרובות עדייןנתפסת  מגוונות,רבות ותרבותיות  פרשנויות מנקודת המבט של, נכות

 שנשים ונערות הסיכויגדל ובכך , קהילהה בתוך הרע השל תופע כסמל במשפחה או כמכשול

 התגלמותתיתפסנה כיעד וכ  – על רקע מגדר באפליה נתקלו שייתכן שכבר -עם מוגבלות 

 .(Fiduccia, 2011) הזה השלילי הסטריאוטיפ

Pratima Gurung  נשים עם  ה כלפישל אפליצאה בחברה הנפאלית מציאות מרה מ במחקרה

מוגבלות בתוך המשפחה. בחברה הנפאלית קשה מאד לחדור לעולם הפנימי של המשפחה, 

כאשר  מיוחדבאת המוגבלות של ילדם ונמנעים מלספק לו שירותים,  להבין סרביםמהורים 

 . מדובר בנערות ובנשים

משתנים אמנם  המרחב הפרטי בתוךנשים עם מוגבלות ניצבים בפני ה מצביםהוהבעיות 

אפליה של  לכיוון יםמובילאך לרוב הם  ,או גאוגרפיה, עוני מין, גזע גוןכ לנסיבות תאםבה

זכויות אדם  הפרה שלכאל בתוך המשפחה  אפליהלהתייחס ליש  .בין מגזרית ואלימות

 ולהפוך אותה מבעיה פרטיתלהגדיר אותה באופן יעיל בעזרת מדדים, לאסור אותה בחקיקה, 

 .(Gurung,  2013)המשפחה לבעיה ציבורית וחברתית בתוך 

 

 הכשרהבחינוך וב היאפל

כדי שלגבי גברים עם מוגבלות הדרישה להיות עצמאי ולרכוש חינוך והכשרה מקצועית  בעוד

 במקרה של נשים ,נתפסת כדרישה נורמליתלהשתלב בעולם העבודה על אף מוגבלותם, 

, הכשרהבחינוך וב צורךל מודעותמגדריות מפחית את המוגבלות ודעות קדומות  השילוב של

 .(Beleza, 2003) הכשרה מקצועיתבו השכלה אקדמיתבובמיוחד 

מאשר יותר  בבתי ספר מיוחדים מוגבלות עםבנות נטייה למקם  נהיש מסוימותבמדינות 

 ספרהת יב של ההשפעה במקרים מסוימים .הבבתי ספר אל מוגבלות עם בניםלמקם 

לציית אותן  מלמדים ששם כיוון, תמוגבלו עם בנות שלילית עבור להיות עלולהמיוחד ה

 מצביםב להתמודדות כלים מקבלות אינן הןמכך  כתוצאהו להן שהורו כפילעשות דברים ו

ם ילקיהן מתקשות באופן עצמאי.  ירהובח החלטות תקבל לוהן חסרות מיומנויות שפגיעים, 

 .התעללות מינית להתמודד עםאו  רגילות אישיותבינ אינטראקציות

הנשים המקבלות  שאחוז מצביעה על כך הכשרה מקצועיתלגבי  הקיימת סטטיסטיקהה

נוטים  מוגבלות עם של נערות הורים הראו כי בשוויץ מחקרים שנערכו. וא נמוךהכשרה ה

שבוצע בספרד מחקר  .התעללות מיניתמחשש שהן תעבורנה  בבית יהןבנותאת לשמור 

  ואילו יסודיההחינוך  את מוסיי מוגבלותהנשים עם מה 20% רק  הראה כי 1994בשנת 

 .יותר השכלה גבוההמהן זכו ל 8%רק 

 

 חינוך מיניביה בשירותי בריאות ואפל

לחוות דחיקה לשולים, חוסר שוויון  ותממשיכ ברחבי העולם נשים ונערות עם מוגבלות

בשל נסיבות חברתיות  ,קרובות מדילעתים בנוסף, . בוטותות אנושיעוולות בריאותי, ו

קבלת החלטות מ בחלקים שונים של העולם נשים עם מוגבלות מודרותאקולוגיות מורכבות 

  .(Fiduccia, 2011)הנוגעות לשירותים ולטיפול הנוגע לבריאותן כלשהן 

את  ו( הדגיש(Fiduccia, 2011 לנשים עם מוגבלותצדק בריאותי מועיל מר על מחברי המא

נגישות במתמודדות עם קשיים כי לעתים קרובות נשים עם מוגבלות  בהוסיפםהאפליה 

וחינוך  בריאות פוריותבריאות, במיוחד בתחומים של שירותי השירותי ל ןה שלהשונה

  מינית.  לבריאות

מוגבלות פעילים מבחינה  כי אנשים עם אשר מראים מחקר שנערך לאחרונה למרות ממצאי

יכולות ליזום ולהתוות לעצמן את אורח החיים המיני כבר  תיומוגבלו ונשים צעירות עם מינית
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המשאבים וממערך מ מודריםלהיות  ממשיכים מוגבלותאנשים עם משנות העשרה שלהן, 

בכתב העת  פורסםו 2008 -ב במחקר שנערךר. פהחינוך המיני הכוללני שמוקנה בבתי הס

 ליקויי למידה מסוימות, כגון מוגבלויות עם בנות חוקרים כימצאו  לבריאות, בית הספר של

להיות  ותעלול ניותתיכו במסגרות שירותי חינוך מיוחדיםשקיבלו ות אחרות, קוגניטיבילקויות ו

בנות ללא מחלות מין( מאשר במגע מיני ) ותבמחלות המועבר להידבקות גבוה יותר בסיכון

 .(Mandell, et al, 2008) מוגבלות בגילן

במצבים שונים כגון איתור וטיפולים מקבלות פחות שירותי מניעה  מוגבלותנשים עם  בנוסף,

 .השמנת יתר מחלות כרוניות כגון למניעת לקידום בריאות והתערבויותמוקדם של סרטן, 

 שירותיצרוך ל ותמנס ןכאשר ה קשיםבפני מאבקים  נשים עם מוגבלותעומדות כמו כן, 

לצורכיהן  השירותים מורכבת ואינה מותאמתהספקת ערכת היות ומ יםשיגרת בריאות

כדי לענות על  מאומנים כראוישאינם  ואנשי מקצוע רפואי אנשי צוות לדוגמא, ,הייחודיים

 .ורבייה גינקולוגית בבריאות של טיפול במיוחד בתחום, של נשים עם מוגבלות הצרכים

כאשר  טיפוללספק להן  סירוב, ואפילו הברמה ירוד טיפול נשים השפלה,החוות  כתוצאה מכך

 ואל חוויותרכיהן המיוחדים. לצומותאם  מצוידמונגש, שאינו  מתקןו מגיעות לקבל שירות בה

 ,Fiduccia) .לנשים עם מוגבלותפחותי ערך ולא נגישים שירותים המנציח  למעגל ותתורמ

2011).  

גם אלא ש ופוריותתפקוד מיני  מידע כללי על לקבלנמוך סיכוי  לא רק נשים עם מוגבלותל

סיכוייהן להגיע לשירותים  ,יתר על כן; משפחה מצומצמת יותר עבורןהנגישות שירותי תכנון 

לידה פחותים מאלו של עמיתותיהן הלידה ולשירותים שלאחר ההיריון ותקופת ההמיועדים ל

 . ללא המוגבלות

קובעי  (,National Women’s Health Network)  הנשיםהלאומית לבריאות  השדולה לדברי

כדי שיסכימו  לא רצויות" " נשים עלבתחום הבריאות מטילים אימה  ואנשי מקצוע מדיניות

במחלקות אימהות אלו לות ת, עם מוגבלות אוכלוסייההתרבות : מ פחד  שלב לניתוח עיקור

במסגרת נישואין  לאשהולדת ילד ו ציבורייםהשירותים העל מרובות הוצאות הטלת הרווחה, 

שלילים  סטריאוטיפים. פחדים אלו מקורם בילד כזה מוגדר כילד לא חוקי מסוימות)במדינות 

ידוע על מדינות רבות שבהן התרחשו ועדיין מתרחשים  . כמו כן שיםכלפי נ בציבורשקיימים 

  (.(Alvares, L. et.al., 2011 עיקורים כפויים

 

 ח עבודה / תעסוקה ובכ אפליה

  אי תלות.לו לעצמאות כבסיס לכולם בעלת חשיבות עליונה היא תעסוקה

שבחלקים מסוימים בעולם נקבעה מדיניות אשר לרוב אף עוגנה בחקיקה המחייבת  למרות

נשים עם  . עבודה מותבמקו אפליה מגדריתלגברים ולנשים כאחד, עדיין קיימת  שוויון זכויות

אנשים  בכלל. אם יהורא התייחסותלא קיבלה אשר אפליה כפולה עם מתמודדות  מוגבלות

היא נדירה. דומה בנדון יחסות למוגבלות יההתאבל  מגדריםהבדלים בין ה לדבר על נוטים

 שוויוןככלל עדיין לא השיגו נשים  שיצרה אודות מוגבלות. לסטיגמה מודעת החברה אינהש

 (Keogh, 2012). בתחום זהצדק להן טרם נעשה ו בכוח העבודה

במקומות ו ,בשוק העבודהמשולבות בעולם  מנשים עם מוגבלות 25%רק האו"ם מעריך כי 

 ,Keogh) 1%קרוא וכתוב מגיע בקושי ל היודעות ןהמן של אלו שיעורבעולם  יםממסוי

2012). 

על  ה)מראה חיצוני( מקש של יופי צרים סטנדרטיםעל ונורמליות" "על שיש בחברה הדגש 

 לא" פירושו "נורמלי כישכיחה האמונה  בחברה.ולהיכלל הכרה בנשים עם מוגבלות לזכות 

להיות בעל סוג טומן בחובו המושג "נורמלי"  .לא המוגבלותשהם אנשים להרוב מ ונהשלהיות 

משונות ולכן  חוששת חברהה. כשיר אדם כמו גם להיות, מראה צעיר ,מסוים ו/או פנום גוף
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 שהם שונים אלה לרחם על נוטה חברההבנוסף, ". יםלא נורמלי"היא מכנה אנשים שונים כ

הלחץ  מוגבלות. עםאנשים  של)או אי היכולות( יכולות המתייחסות לשונות  הנחותמעצבת ו

 (Accessibility News .מוגבלות נשים עם של והדרה מחסומים יוצרהחברתי 

International) 

 

מצב הפוגע  ,נמוך ושכרן נמוך יותר עם סטטוסות בתפקידים מועסק נשים עם מוגבלות ,לרוב

החובה את החוק מטיל על מעסיקים  השב כמו קנדה גם במדינות .גיע לעצמאותביכולתן לה

 עבודההזדמנויות ל מוגבלות אנשים עםלומבטיח וסוג העבודה מת מקום העבודה להתא

האנשים בשוק העבודה אינן נעלמות ומעסיקים רבים העמדות של  ,תאמת ליכולותיהםוהמ

 מתעלמים ממדיניות זו. 

 אלה שלמבאופן שונה  נתפסיםתעסוקה ל בנוגע נשים עם מוגבלות של הצרכים  עם זאת,

אמצעי המבטיח כ זמן ולאנתפסת כאמצעי למלא  עבודה עבור נשים, .גברים עם מוגבלות

 נשים עם מוגבלות. השלילי ז רעיוןלעצמן מאמצות  נשים עם מוגבלותגם  לפעמים, עצמאות.

בתפקידים ששכרם נמוך  ,ות במקצועות שהסטטוס שלהם נמוךלהיות מועסק נוטות יותר

 עוד יותר את כיםמסבוהכשרה חסרים  וחינוך הערכה עצמית חוסר. ירודים תנאי עבודהבו

 .(Beleza, 2003) מצבה

 

ללא מהגברים  Narua Bekeza Keibir ,76% שהוזכר על ידי הספרדי על פי המחקר

, ואילו מהגברים עם מוגבלות 36%, לעומת מועסקים האיחוד האירופי כל רחביבמוגבלות 

כי  נמצא פורטוגלבהולנד וב בהתאמה. 25% - ו 55% םנשים הגבי לשיעורים המקבילים ה

במטרה להשתלב חזרה  סיועיבלו וק חיפשואשר  נכותקצבאות זכאיות לה נשיםשיעורן של 

ואשר אכן הצליח למצוא מקומות עבודה היה נמוך יותר מזה של גברים עם מוגבלות; בעבודה 

 נתח לא פרופורציונאלי של מקבלים גברים בשוודיהגברים מצאו מקומות עבודה ביתר קלות. 

 לעומת נשים.  לשיקום המשאבים המיועדים

 

 נשים עם של ייחודייםלצרכים ההעונים  קריירהל ייעוץ והכוונה של חוסרקיים  באופן כללי,

 מוגבלות.

 ןעמיתיהליחסית  בנחיתות מספריתנמצאות  מוגבלות עם, בעוד שנשים כי נמצא בספרד

. מקבלי גמלה הרוב המכריע של היוו את העבודה, אך בשוק במיעוט היו ןה, גבריםה

(Beleza, 2003).  

 

 יםומסוגל עצמאיים על מנת להיות היום.בחברה של  מושגי מפתח הן והשתתפות עצמאות

לקבל סיוע  או מועסקיםאנשים עם מוגבלות צריכים להיות  ,ולהשתלב בחברה לשרוד

, אלא הישרדותלהכרחית  הכנסה שהיאלא רק  מספקת תעסוקה תמיכה כספית.באמצעות 

 תעסוקה בסטטוס והכנסה נמוכים אינם ה.לחבר החזירל היכולת שלב תחושה של שייכותגם 

להשתלבות חברתית ולתחושה של תרומה  מאפשרים לנשים עם מוגבלות להגיע לעצמאות

 .(Accessibility News International) לקהילה 

 

  (Beleza, 2003)ת מדיניות חברתיב היאפל

 מוגבלות. נשים עם כלפילביטול אפליה  בכל קשור בעייתי מאוד תחום חברתית היא מדיניות

 מפלה אינההסוציאלי )כמו ביטוח לאומי(  חוביטחקיקה בתחום ה לראות כיניתן  באופן כללי,

עלולה להיות , בו החברה פועלת םדגה עלבמקורה היות והיא מתבססת  אולם ,באופן מפורש

המופקדים של הדעות הקדומות של החברה ובמקרים מסוימים  עקיפה. מפלה השפעהלכך 
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   .עם מוגבלות שיםמצבן בפועל של נ לרעה עלולהשפיע נגד  לפעולעלולות  חוקה םיישועל 

 ן נישאותאם ה להטבות מסוימות מאבדות את הזכאות נשים עם מוגבלות מסוימות, במדינות

 ותמסוגל ןאם ה לפנסיה ןזכאות לאבד את עלולותן הבנוסף, פרד(. ובס פורטוגללדוגמה ב)

הן אם  ,לפנסיה הזכאות בהשבת חוסר הוודאות או ,הקושי מקצועית.השתתף בהכשרה ל

המונע מנשים רבות עוצמה  ברמהווה גורם מרתיע  ,אינן מוצאות עבודה לאחר ההכשרה

 למסלול הכשרה )לדוגמה בפורטוגל(.  לגשת

רוב לבקשתן יקיבלו סש –בניגוד לנשים אחרות  -ישנם מקרים של נשים עם מוגבלות כמו כן 
 .ספרד(לדוגמה ב)הן מטפלות בהוריהן תגמול עצמאי, אם לקבל 

 

 (Beleza, 2003)בקבלת החלטות  שיתוףאפליה ב

 הקשור לשיתוףזה  ,בדרך כלל ,הואמינים, החשוב ביותר במונחים של שוויון בין תחום הה
 .כךגישה ליכולת הלו בקבלת החלטות

 ותהיעדר נהציבוריים, ישהנראות של השתתפות נשים עם מוגבלות בחיים בכל הנוגע ל
בתפקידים של קורבן או  בכל מדיה אחרת למעט בטלוויזיה אומופיעות לא  ןה .ת שלהןמוחלט

 עסקים, בשירות הציבורי או בפוליטיקהמחזיקות במשרות רמות ב ןאינ ןאדם יוצא דופן. השל 
 והן כמעט ואינן מופיעות כמייצגות את "הפנים הציבוריות" של ארגוני אנשים עם מוגבלות. 

הכרה כנשים יוצאות דופן בשל תקבלנה נשים עם מוגבלות חשוב להפוך לאפשרי מצב בו 
 מאמצים חייבים להיעשות כדי להניען. פגיעותרק בשל  , ולאןוסמכות ןהפוטנציאל שלה

 היצירתיות יכולות חרר את וישנשים עם מוגבלות,  לשוביל לעצמאות גדולה יותר יתהליך ש
  ן.שלההטיפוח ו

 

   (Beleza, 2003)ציבורי   / תדמיתדימויבאפליה 

בהקשר של בעיות בדרך כלל יזיה מוצגות וובטלבקולנוע או של נשים עם מוגבלות דמויות 
רק לעיתים נשים מצטיירות כקורבנות או כיחידים יוצאי דופן. כאשר ה, נכותהמקיפות את ה

: כעיתונאים בנשימה אחת כמו כל אדם אחר בתפקידים רגיליםות על המסך ראן נהרחוקות 
  וכדומה.  חדשות יומיומייםכשדרני שחקנים או כאנשי תקשורת אחרים, כאו 

 

 (Beleza, 2003)אימהות, משפחה וחיי משפחה 

של כל אדם להיות בעל משפחה משל עצמו והזכות של כל אדם  וזכותהשגת ההכרה ב
בהשוואה לאישה וזאת להשיג קשה ביותר אישה עם מוגבלות שלדברים היא מן הלהורות 

ן. לנשים עם מוגבלות קשה להשיג הכרה ם מאליהותמובנ אלוזכויות עבורה ש, מוגבלות ללא
 ותלא יכול ןחונכו להאמין שהרבות עם מוגבלות בנות  .מוגבלות גבר עםלעומת אפילו כזו 

יתר על כן הן אינן יכולות לצפות להקים משפחה ולגדל לצפות לקיים יחסים עם בן זוג, ו
זאת, לעתים קרובות מדי נערות ונשים עם מוגבלות משמשות ככוח עבודה יחד עם ילדים. 

 . בערכןו ןההכרה במעמדכל בבית המשפחה ללא 

אנשי מקצוע בתחומי ש ותנשים עם מוגבלות מרגיש -לגבי בניית זוגיות וחיי משפחה 
דוגמה יש רופאים יחסי מין, ל יםקי)וזה בלשון המעטה( ל ןאותאינם מעודדים הבריאות 

 .מרשמים לאמצעי מניעה לקבלהמקשים על נשים עם מוגבלות 

 

 אלימות נגד נשים עם מוגבלות

  .וכלכלי נפשי, מיני, פיזי: םהו יםשונ אופניםלבוא לידי ביטוי ב עלולה אלימות

קורבן ילדה עם מוגבלות סיכוי גבוה פי שניים להיות ל, טען ש1995משנת מחקר קנדי 
מחקר  המקום המסוכן ביותר עבורה הוא בביתה שלה.ת, וכי או פיזי תמינילהתעללות 

תורמים השמונה גורמים אפשריים  נהמ Nosek & Howlandעל ידי  1997שנערך ב
עצמית תפיסה ( 2) לאורך זמןבאחרים  תלות( 1)לפגיעות המוגברת של נשים עם מוגבלות: 
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להיתפס  וסיכויאת העבריין תפיסת ( 3)שלילת זכויות אדם שנובעת משל חוסר אונים 
שלעיתים מונע הגשת  חלק מן הקורבנותאנשים להאמין לדברי של הקושי ( 4) כיםנמוכ

חוסר  (7) בידוד חברתי ועלייה בסיכון למניפולציה( 6)מתאים מיני היעדר חינוך ( 5)תלונות 
ם המוגבלויות בתחוערכים ועמדות  (8) במקומות ציבוריים ןופגיעותשל הנשים אונים פיזי 

 & Nosek) .ן על עצמןלהג ןיכולתללא כל שיקול של  ן בחברה של נשיםהמובילים לשילוב
Howland ,1997) 

בחוסר  ןטמולרמה הגבוהה של פגיעות לאלימות בקרב נשים עם מוגבלות נוסף הסבר 
גישה למדריכים ו קשיים בתקשורת, היעדר מידע, הערכה עצמית, פחד מפעולות תגמול

 . (Beleza, M. L., 2003) מודעות לאופי הפסול של התעללותוחוסר 

מהוות  -שייתכן שכבר נתקלו באפליה על רקע מגדר -עם מוגבלויות שונות נשים ונערות 
. כתוצאה מכך, נשים ונערות עם כלפי מוגבלויותהסטריאוטיפ השלילי מטרה להתגלמות 

מאשר  התעללותול אלימות, תקיפה מינית, שמקרים ות יותר מסובלברחבי העולם, מוגבלות 
נזקים בריאותיים ואיכות חיים נמוכה יותר כתוצאה נשים ללא מוגבלות וכן הן סובלות מ

  זו. אלימותמ

 לעיתים נתפסות נשים עם מוגבלות, (בפינלנד נשיםקו ) Naisten Linja Suomessa לדברי
 ללא נשים. כלפיהןמגדרית  אלימותמ גם מתעלמים קרובות לעיתיםו ,מיניות ותנטולכקרובות, 
קרובות מתעלמים  לעיתים אבל ,למיניות המיוחסות עמדותיום עם  יוםודדות תמממוגבלות 

 בחינוך גםלידי ביטוי  באות ואל תפיסותעם מוגבלות.  םנשי של והמגדרלחלוטין מהמיניות 
ידי  עלוהן הקרבן  אצלהן , מיניותה עמעום עקבקשה לזיהוי  האלימות מוגבלות. עם בנות של

 אישיים מטפליםבניידות והתלות בסיוע פיזי של  קשיים, בתקשורת קשייםבני משפחתה. 
, יותר תמאתגר  אפילו קבלת עזרהעל הכרה באלימות ועל פנייה לבקש עזרה.  יותרקשה מ

 . לקורבן בדרך כלל קרוב המתעללכי 

 

 סיכום

מלוא למימוש זה מדגיש את המחסומים העומדים בפני נשים ונערות עם מוגבלות סמך מ
למצבן של נשים ונערות עם מוגבלויות  יםספציפימהמחסומים  לקח. ןהפוטנציאל שלה

 לשוויון זכויות והזדמנויות.בכלל מאבק המתמשך של נשים קשורים לואחרים 

 אפליית, החלטות לקבלת הוגיש השתתפות, מיניות, החינוך בתחומי מתמקדהמסמך 
 והתעללות אלימות, תעסוקה ,עבודה, חברתית מדיניות, משפחה וחיי אמהות, משפחה

 .מינית

 .מוגבלות עם לנשים הזדמנויות שוויון לקידום שיוביל פאזלחלק מה רק הם ומדיניות וקיםח
 תכניות תוחמהלך חברתי שינוי הסטיגמה והדעות השליליות על נשים עם מוגבלות מחייב פי

 עם ונערות לנשיםאשר יבטיחו  ספציפיים צעדיםכיות ושינוי תודעתי. אין ספק כי נדרשים חינו
וכי המאבק על זכויות נשים בכלל חייב לכלול גם התייחסות לצרכים  זכויות על הגנה מוגבלות

 הייחודיים של קבוצה זו. 

 בכך מכירה(, UNCRPD) מוגבלות עם אנשיםותיהם של זכויבדבר  הבינלאומית האמנה
ברוב תחומי החיים והיא דורשת מהמדינות  הילאפלנתונות  מוגבלויות עם ונערות שנשים

 מזכויות ליהנותניתנות מירב ההזדמנויות  מוגבלות עם נערותלו לנשיםלפעול כדי להבטיח ש
 משוחררות להיות צריכה מוגבלות עם בנשים מטפלאמנה ה .אנוש תיוחירוכמו גם מ היסוד

 .מגדר בנושאינחיות ברורות ה וכוללת התעללות, ניצול, מאלימות
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