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الفمسطينية    وثيقة حقوق المرأة
النسخة الرابعة  

2006  
 

:  توطئة
 
فييا يطورون ىويتيم الوطنية والثقافية، ويتمتعون . كانوا أينما ننييلمفمسطية فمسطين ىي لدو إن"

، في اإلنسانيةبالمساواة الكاممة في الحقوق، تصان فييا معتقداتيم الدينية والسياسية وكرامتيم 
حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغمبية  أساسظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم عمى 

حترام األقمية قرارات األغمبية، وعمى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في حقوق األقمية وا
.....".  الحقوق العامة عمى أساس العرق أو الدين أو المون أو بين المرأة والرجل

وثيقة إعالن االستقالل 
 
 ألسسا 1988لتحرير الفمسطينية في العام االستقالل الصادرة عن منظمة ا إعالنوضعت وثيقة  

" المساواة مبدأ"اعتمادىا  ،األسسىذه  أىموالمبادئ القانونية لبناء الدولة الفمسطينية، وكان من بين 
.  تبنى عمييا المنظومة القانونية الفمسطينية أنالتي يجب  الركائز الرئيسية كأحد

 
، وتسمميا أوسموونتيجة لتوقيع اتفاقية  1994وبعد نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية في العام 

لمدور التاريخي الذي مارستو وتمارسو  سالفمسطينية، وكانعكاعمدت المرأة . صالحياتيا التشريعية
المساواة وعدم التمييز في الحقوق عمى  مبدأترسيخ  إلىالنضالي منيا والتنموي،  األصعدةعمى كافة 

لوثائق التي تحمي أو مجموعة من ا إعدادتم  أنوكان حصيمة ىذا الجيد . النوع االجتماعي أساس
ىذه  أىمضرورة حماية حقوق المرأة وعمى وجو الخصوص في الجانب التشريعي، ومن  إلىتشير 
: الوثائق

 
في مدينة القدس عن االتحاد العام لممرأة  1993قة حقوق المرأة الصادرة في العام وثي .1

 . عمار رحمو اهلل أبووالتي صادق عمييا الرئيس  الفمسطينية،
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ضرورة إرساء مبدأ المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ إلى  اإلشارةىذه الوثيقة  وقد تضمنت
كافة التدابير الضرورية لتحقيق ذلك، وعمى وجو الخصوص إجراء التعديالت التشريعية 

.  الالزمة
 

كما استعرضت الوثيقة مجموعة من الحقوق التي شكمت في مجموعيا مطالب المرأة، وعمى 
الحقوق السياسية، والمدنية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، جال في موجو الخصوص 

كما ركزت الوثيقة عمى مجموعة الحقوق الصحية، واألىمية القانونية لممرأة الفمسطينية، 
. وتطرقت كذلك لمطالب المرأة في مجال قانون األحوال الشخصية

  
العام لممرأة الفمسطينية والمجموعة  عن االتحاد 2000قة حقوق المرأة الصادرة في العام وثي .2

 .1993وثيقة العام عمى ما تضمنتو  لتأكد، والتي جاءت من المراكز والمؤسسات النسوية
 . والرجل ةبين المرأالمساواة  مبدألترسيخ  أسساحيث تضمنت عددا من المبادئ التي تشكل 

 

، كما لى الوثائق السابقة، والتي شكمت إضافة إ2002وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام  .3
 . جاءت لتأكد عمى كافة الحقوق والمبادئ التي تم تضمينيا من خالل ىذه الوثائق

 
وقد كانت حصيمة ىذا الجيد المبذول أن تم إرساء العديد من المبادئ القانونية الراعية لحقوق المرأة 

ىو التقدم الممحوظ الذي حققتو في العديد من التشريعات الفمسطينية، ولعل أىم وآخر ىذه االنجازات 
المرأة الفمسطينية عمى صعيد التشريعات الناظمة لالنتخابات، وعمى وجو الخصوص ما تضمنو 

. قانون االنتخابات العامة
 

:  األىــــــدافالمبــررات و
 

بعد كل ىذه الجيود المبذولة، وبعد عمل كل الوثائق السابقة، وتحقيق العديد من االنجازات عمى 
ىذه الوثيقة، والسؤال الذي قد يثور ىنا، ما  تأتيالمبادئ التي تحمي حقوق المرأة،  إرساءيد صع

ىذه الوثيقة؟   إعدادىذه الوثيقة؟ وما ىي الغاية التي من اجميا تم العمل عمى  إعداداليدف من 
 

:  تأتي ىذه الوثيقة في إطار تطوير واغناء الوثائق السابقة، وىي بشكل خاص تيدف إلى
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الحفاظ عمى الحقوق الوطنية لممرأة الفمسطينية، لتثبيت ما تم انجازه، والخروج بوثيقة حقوقية  .1

.  تمبي احتياجات المرأة الفمسطينية عمى كافة األصعدة
 . اعتبار ىذه الوثيقة كمرجع حكومي ممزم، يتم االلتزام بو لدى سن التشريعات الفمسطينية .2

نصت عميو كل المرجعيات والمرتكزات القانونية ليذه  تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق كما .3
 . الوثيقة

دعم التزام الحكومة بتطبيق ىذه الوثيقة وبالتعاون مع كافة الشركاء عمى جميع المستويات  .4
 .الرسمية واألىمية
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:  المرتكزات والمرجعيات القانونية
 

كزات القانونية، وىي عمى النحو صياغة ىذه الوثيقة تم االعتماد عمى عدد من المرجعيات والمرتفي 
:  التالي

 
:  المواثيق الدولية. 1
 

عضوية  إلىعمى الرغم من الوضع القانوني الحالي لدولة فمسطين، والذي ال يسمح ليا باالنضمام 
المشرع الفمسطيني  أن إال. المنظمات الدولية، وبالتالي المصادقة عمى المواثيق واالتفاقات الدولية

الفمسطيني رغبتو في االلتزام بما تضمنتو  األساسين خالل نصوص القانون صراحة وم أعمن
رعاية وحماية  إلىالمواثيق واالتفاقات الدولية، وعمى وجو الخصوص ما تضمنتو من نصوص تدعو 

.  بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص اإلنسانحقوق 
 

ا نصت عميو المواثيق الدولية، م إلىواضحة  إشارةتتضمن ىذه الوثيقة  أنلذا كان من الضروري 
: وذلك لسببين

ىذه  إلىتبني واالنضمام التعمل ىذه الوثيقة عمى تشجيع صانع القرار الفمسطيني  أن: األول
.  التي تتاح لو األولىاالتفاقيات الدولية وفي الفرصة 

تفاقيات ما تضمنتو ىذه االيراعي المشرع الفمسطيني عند وضعو لمتشريعات المختمفة  أن: الثاني
.  الدولية

 
العام  اإلطارالمواثيق الدولية التي نجحت في وضع  أىم إلىعند صياغة ىذه الوثيقة تم الرجوع 

تنشئ نيجا قانونيا دوليا  أنحد كبير في  إلىلحقوق المرأة عمى الصعيد الدولي، والتي نجحت 
.  تستنير بو الدول وتحذو حذوه في تشريعاتيا الوطنية

 
بيان وتفصيل ىذه المواثيق والمعاىدات الدولية في ثالثة منظمات  إلىسب التطرق فكان من المنا

قانونيا ىاما لمشرعنا الفمسطيني ينبغي عميو مراعاتو عند سنو  إطارادولية، تشكل في مجموعيا 
:  لتشريعاتنا الوطنية، ىذه المنظمات تمثمت في
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المتحدة  األمممنظمة  -
 منظمة العمل الدولية -

 العربية منظمة العمل -

 
قد انحصرت في ثالثة  أنياىذه المنظمات، سنجد  أدرجتياالحقوق القانونية التي  إلىوبالنظر 

: تصنيفات موضوعية، ىي
الحقوق السياسية   -
 الحقوق االجتماعية واالقتصادية -

 الشخصية واألحوالالمدنية  باألىميةالحقوق المتعمقة  -

 
:  وثيقة إعالن االستقالل. 2
 
من المساواة  إطارريعية الفمسطينية باتجاىيا العام مييأة لتضمين قضايا المرأة في البنية التش إن

 إعالنفقبل قيام السمطة الفمسطينية شكمت وثيقة . وعدم التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل
في دورتو التاسعة عشر في  1988المجمس الوطني الفمسطيني في العام  أصدرىااالستقالل التي 

.  حقوق المرأة الفمسطينية إحقاقدستوريا ميما، في  أساسا، الجزائر
 

فييا يطورون ىويتيم الوطنية . كانوا أينما نلمفمسطينييدولة فمسطين ىي  إن"وجاء فييا نصا 
والسياسية وكرامتيم  والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاممة في الحقوق، تصان فييا معتقداتيم الدينية

 األحزابوحرية تكوين  الرأيحرية  أساسبرلماني يقوم عمى  يديمقراطظام ، في ظل ناإلنسانية
، وعمى العدل االجتماعي والمساواة وعدم األغمبيةقرارات  األقميةواحترام  األقميةحقوق  األغمبيةورعاية 

العرق أو الدين أو المون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور  أساسالتمييز في الحقوق العامة عمى 
...". يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل

 
الوثيقة نصت عمى ضمان حقوق المرأة عمى قدم المساواة، ىذه  أنمن خالل ىذا النص، يتضح جميا 

باإلضافة إلى تأكيدىا عمى أن الناس سواء أمام القانون، . في ظل نظام ديمقراطي برلماني، تعددي
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ل رسمت اتجاىا يقوم عمى أساس إنصاف المرأة انطالقا وعميو يمكن القول أن وثيقة إعالن االستقال
.  من شرعية حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصمة

 
:  اإلطار الدستوري. 3
 

المرجعيات القانونية الناظمة لحقوق المرأة الفمسطينية، وعند  أىم إحدىالدستوري  اإلطاريشكل 
ىذا  أننشير إلى  أنيجب  فإنناخالل ىذه الوثيقة  الدستوري لحقوق المرأة ومن اإلطارعن  الحديث
السمطة الوطنية  أراضيالفمسطيني الساري المفعول في  األساسيما تضمنو القانون  يشمل اإلطار

.  إلى ما تضمنتو المسودة الثالثة لمشروع الدستور الفمسطيني إضافةالفمسطينية، 
 

جدية ممن  أكثرالمساواة بين الجنسين بشكل  أبمبدالمشرع الفمسطيني قد اخذ  أنوىنا يمكن القول 
 .السياسية والقانونية المختمفة التي تعاقبت عمى حكم فمسطين األنظمةسبقو من المشرعين في ظل 
 األساسيمن القانون ( 9)القانون والقضاء، فتنص المادة  أمام والمرأةفحظر التمييز بين الرجل 

لقانون والقضاء سواء ال تمييز بينيم بسبب العرق أو الجنس ا أمامن والفمسطيني" :هأنالفمسطيني عمى 
".  اإلعاقةالسياسي أو  الرأيأو المون أو الدين أو 

 
جاء في مسودة الدستور  اإلطاردستور البالد، وفي ىذا  إعدادكما يجري في فمسطين العمل عمى 

دون تمييز في الحقوق  والمرأةلممساواة التامة بين الرجل  إعالنا" الحقوق والحريات العامة"تحت باب 
 أمامكل الفمسطينيين سواء " :هأنمن المسودة الثالثة عمى ( 19)تنص المادة  إذوالحريات كافة، 

القانون، وىم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحممون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز 
مصطمح  إن، اإلعاقةالسياسي أو  الرأيين أو في ما بينيم بسبب العرق أو الجنس أو المون أو الد

". واألنثىالفمسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر 
 

ة وواجبة ممزم األساسيةوحرياتو  اإلنسانحقوق " أنمن ذات المسودة عمى ( 20)وتنص المادة 
واالقتصادية  ةلسياسيواعمى كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية االحترام، وتعمل الدولة 

ال يحرم . أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرصبيا عمى  وتمتعيمواالجتماعية والثقافية لكل المواطنين، 
".  شخص من حقوقو وحرياتو األساسية أو أىميتو القانونية ألسباب سياسية
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:  القوانين والتشريعات الفمسطينية. 4
 

السمطة الوطنية  أراضيفي  إصدارىاظم القوانين التي تم في صياغة ىذه الوثيقة تم الرجوع إلى مع
: ىذه القوانين تم تقسيميا إلى عدد من المحاور، وذلك عمى النحو التالي الفمسطينية، ولغايات مراجعة

. ضمن محور الحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصاديةالقوانين  -
 .القوانين ضمن محور الحقوق السياسية والمدنية -

 . ن ضمن محور الحماية الجزائية لممرأةالقواني -

  . القوانين ضمن محور األحوال الشخصية -

 
إن ىذه الوثيقة تتضمن عددا من الحقوق والمبادئ القانونية، تشكل في جزء منيا حقوقا تم 

انجازىا عمى مر التاريخ النضالي لممرأة الفمسطينية، ولقد جاء النص عمييا في ىذه الوثيقة عمى 
ا تشكل حقوقا مكتسبة لممرأة ال يجوز التراجع عنيا أو إسقاطيا عند إعادة الصياغة اعتبار أنو

.  ألية وثيقة تشريعية كانت
 

تشكل مطالبا لممرأة  ال زالتأما الجزء اآلخر من ىذه الحقوق المضمنة في ىذه الوثيقة، 
رد ذكرىا ىنا الفمسطينية عمى طريق ترسيخ مبدأ المساواة عمى أساس النوع االجتماعي، وقد و

بعين االعتبار من قبل المشرع الفمسطيني عند صياغتو لمتشريعات  وألخذىا إلييالمتنبيو 
الفمسطينية الجديدة، وستتظافر الجيود النسائية الفمسطينية خالل الفترة القادمة لمعمل عمى 

.  ىذه المطالبتحقيق 
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 وثيقة المضمون 

 
ىا القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبيا إلى منظومة لم يكن لممرأة الفمسطينية أن تسمو بوضع

قانونية متكاممة، ترتكز في مجمميا عمى مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في 
مجموعيا نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطمقة بينيا وبين الرجل، حسب ما نصت عميو المواثيق 

. ألساسي الفمسطينيواألعراف الدولية والقانون ا
 

ووفقا لما ورد في الدراسات القانونية المسحية المتعمقة بوضع المرأة القانوني في المواثيق واألعراف 
الدولية، والتنظيم الدستوري الفمسطيني، والتشريعات الفمسطينية، كان من المناسب أن ترد ىذه الحقوق 

الحقوق العامة لممرأة الفمسطينية، لتشكل في في حقول قانونية منفصمة، تحقق في مجموعيا مرتكزات 
مجمميا مطالب شرعية ينبغي عمى المشرع الفمسطيني االىتداء بيا عند ممارستو ألعمالو التشريعية، 
سواء تعمق األمر بعمل السمطة التشريعية أو السمطة التنفيذية، لنصل في النياية إلى ضوابط قانونية 

االجتماعي واالقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفمسطيني، وتخمق عامة، تساىم في النيوض بالمستوى 
حالة من التوازن القانوني بين الدور اليام الذي تمارسو المرأة الفمسطينية في مجتمعنا المعاصر، 

المكانة القانونية التي يجب أن تكون عمييا المرأة الفمسطينية في ىذا المجال، استنادا إلى قاعدة بين و
. الحقوق المكتسبة فيما يتعمق بما تحصمت عميو المرأة الفمسطينية من حقوقعدم المساس ب

 
: لكل ما تقدم تطالب المرأة الفمسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية

 
: الحقوق السياسية: أوال
 

يحق لممرأة الفمسطينية التصويت في جميع االنتخابات العامة في فمسطين، سواء تعمق األمر  .1
الرئاسية أو التشريعية أو البمدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنيا  باالنتخابات

 .تحديد مالمح التنظيم القانوني في فمسطين

لممرأة الفمسطينية الحق في الترشح لجميع االنتخابات العامة في فمسطين أيا كان المنصب  .2
 .ية عمى الرجل دونما تمييزالقانوني الناشئ عنيا، وبشروط قانونية مساوية لمشروط السار
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لممرأة الفمسطينية الحق المطمق في المشاركة في جميع االستفتاءات العامة في الدولة، طالما  .3
 . أن أثار ىذه االستفتاءات ستمتد لمرجل والمرأة عمى حد سواء

يحق لممرأة الفمسطينية تقمد جميع المناصب العامة في الدولة، وممارسة جميع الصالحيات  .4
ونية المرتبطة بعمل ىذه المناصب، وذلك وفقا لمحاجات والشروط القانونية والمينية القان

 .دونما تمييز بينيا وبين الرجل

تضمن تشريعات االنتخابات في فمسطين إدراج كوتا قانونية لمنساء من بين المشرحين في   .5
التشريعية  كافة االنتخابات في الدولة، لضمان تمثيمين بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات

 .والتنفيذية عمى حد سواء

لممرأة الفمسطينية الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إلييا، طالما أن تأسيسيا  .6
جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عمييا قانونا عمى أساس قاعدة عدم التمييز بين 

 .الرجل والمرأة

السياسية عمى اختالف توجياتيا  يحق لممرأة الفمسطينية المشاركة في جميع األنشطة .7
وأىدافيا، طالما أنيا ال تتعارض مع مقتضيات المصمحة العامة واألمن الوطني دونما تمييز 

 . عن الرجل

تتمتع المرأة الفمسطينية بالحق في االحتفاظ بجنسيتيا األصمية لدى زواجيا من أجنبي، أو    .8
نفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيتو انفصاليا عنو بانحالل رابطة الزوجية، كما تتمتع ب

 .أو اكتسابو جنسية دولة أخرى

تتمتع المرأة الفمسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة لمرجل فيما يتعمق باكتساب الجنسية  .9
أو تغييرىا أو االحتفاظ بيا، وال يترتب عمى زواجيا من أجنبي أي مساس بجنسيتيا أو 

 .ىا دون رضاىابفرض جنسية الزوج األجنبي عمي

يحق ألبناء المرأة الفمسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول عمى جنسية األم، وذلك وفقا   .10
 .لشروط ومتطمبات التجنس المقررة ألبناء الرجل الفمسطيني في النظام القانوني الفمسطيني

ال يجوز تأويل ىذه الحقوق عمى نحو يسحب امتيازا منح لمزوجة الفمسطينية سواء كان   .11
قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعمق بحقيا في طمب الحصول عمى جنسية زوجيا األجنبي، عمى 

 .أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة

 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية : ثانيا
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لممرأة الفمسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فييا المكافآت المالية  .1

وبين الرجل، عمى أن تتمتع بالحق في تساوي أجرىا بالرجل لدى تساوي  دونما تمييز بينيا
 .العمل بينيما

لممرأة الفمسطينية الحق في تمقي تدريب ميني يساعدىا عمى حرية اختيار المينة التي   .2
ترغب فييا وتناسبيا، عمى أن تمتزم السمطات ذات العالقة في فمسطين بتوفير أنماط 

ميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من اجتماعية وثقافية تمكن ج
 .المين والحرف التي استأثر بيا الرجال، طالما تتوافر فييا المقدرة عمى القيام بيا

تمتزم السمطة الفمسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة  .3
 .عنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض ليا في مكان العملالعاممة من كافة أشكال ال

لممرأة الفمسطينية الحق في التمتع بمعاممة مساوية لمرجل داخل بيئة العمل، وحقيا في التمتع  .4
بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمنة ضد البطالة 

 .من أسباب العجز عن العمل أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك

لممرأة الفمسطينية الحق في التمتع باالستقالل المالي لضمان مباشراتيا لمياميا األسرية    .5
والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقيا في الحصول عمى كافة اإلعانات المالية والتأمين 

 .معامالت المصرفيةالذي يمنح لمرجل، وكذلك المساواة المطمقة بينيا وبين الرجل في كافة ال

تمتزم السمطة الفمسطينية باالعتراف بأىمية عمل المرأة الريفية، واالعتراف بمساىمتيا في   .6
رفاىية أسرتيا واالقتصاد الوطني، وضمان مشاركتيا في إعداد وتنمية التخطيط اإلنمائي، 

 .اديةلتنمية قدراتيا االجتماعية والثقافية واالقتص الالزمةواتخاذ كافة التدابير 

ال يجوز تشغيل النساء في أي سن أثناء الميل في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة، أو   .7
في أي من فروعيا، ويستثنى من ذلك المنشآت التي ال يشتغل فييا غير أفراد األسرة 

الواحدة، ويمتزم المشرع الفمسطيني بتحديد ساعات العمل الميمي، مراعيا في ذلك المواثيق 
 .وليةواألعراف الد

يمتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فييا النساء بالعمل عمى تييئة دار   .8
لمحضانة بمفرده أو باالشتراك مع منشآت أخرى، عمى أن يمتزم المشرع الفمسطيني بتحديد 

 .شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة
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ضع وبعده، لمدة تحددىا لممرأة العاممة الحق في الحصول عمى إجازة بأجر كامل قبل الو  .9
التشريعات الوطنية الفمسطينية وتراعي فييا ما نصت عمييا المواثيق واألعراف الدولية، دون 
المساس بحقيا في الترقية واألقدمية والعالوات الدورية، كما يحق لممرأة المتزوجة أن تمنح 

لوضع، عمى أن إجازة مرضية مدفوعة األجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو ا
يتولى المشرع الفمسطيني تحديد الحد األقصى ليذه المدة، بحيث تستثنى ىذه اإلجازة من 

 .حساب اإلجازات المرضية المنصوص عمييا قانونا

لممرأة العاممة الحق في االنقطاع عن العمل إذا قدمت شيادة طبية تفيد ترجيح الوضع    .10
تحديدىا، وال يجوز لصاحب العمل مطالبتيا خالل فترة زمنية يتولى المشرع الفمسطيني 

 .بالعمل خالل ىذه المدة، أو فصميا أو توقيع عقوبات مالية عمييا

يحق لممرأة التي ترضع طفميا الحصول عمى فترتين لمراحة يوميا خالل ساعات عمميا،   .11
ال تقل مدة كل منيما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفميا، عمى أن تحتسب فترة 

 .النقطاع كساعات عمل مدفوعة األجرىذا ا

لممرأة الحق في الحصول عمى خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة، التي تمكنيا من   .12
 .حسن إدارة أسرتيا، بما يتفق مع دورىا التربوي في األسرة

يحق لكال الزوجين الحصول عمى إجازة بدون اجر لمرافقة األخر في حالة انتقالو إلى   .13
خر غير مكان العمل األصمي، داخل الدولة أو خارجيا، عمى أن يتولى المشرع مكان عمل أ

الفمسطيني تحديد الحد األقصى المصرح بو لمدة ىذا النوع من اإلجازات، دونما تمييز بين 
 .الرجل والمرأة

لممرأة العاممة الحق في الحصول عمى إجازة بدون اجر لمتفرغ لتربية أطفاليا وفقا لشروط   .14
 . لمشرع الفمسطيني تحديدىا، عمى أن تحتفظ المرأة بوظيفتيا خالل ىذه المدةيتولى ا

يحق لمرجل والمرأة عمى حد سواء الجمع بين معاشيما الوظيفي وبين معاش زوجو دون   .15
انتقاص عند الوفاة، عمى أساس انفصال الذمة المالية لكمييما، كما يمتد ىذا الحق ألبناء 

 .لى معاشي أبوييما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتيماالمرأة العاممة في الحصول ع

لجميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة   .16
 .العاممة من المنح المالية العائمية في حال إعالتيا ألوالدىا

من مكافأة نياية الخدمة لممرأة العاممة الحق في الحصول عمى كامل مستحقاتيا المالية   .17
 .  والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل
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االلتحاق بكافة المؤسسات التعميمية  ويشمل ذلك، بجميع مراحمولممرأة الحق في التعميم    .18
بجميع أنواعيا، والتساوي في المناىج الدراسية، والمؤىالت المطموبة لمعمل في حقل التدريس 

ة لمجنسين، والتساوي في فرص الحصول عمى المنح واإلعانات الدراسية والمعمومات المقرر
 .التربوية، عمى أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين

لممرأة الحق في االلتحاق بكافة البرامج التعميمية والثقافية الخاصة بمحو األمية والقضاء   .19
المشاركة في األنشطة الرياضية  عمى الجيل في المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص

 .والتربية البدنية

لممرأة الحق في الحصول عمى كافة المعمومات الطبية التي تساعدىا في اتخاذ قرارىا   .20
بمفرىا، ومعاممتيا باحترام طوال فترة رعايتيا الصحية، وحقيا في احترام سرية وخصوصية 

 . عالجيا

 ةة الشاممة مجانا، وال يجوز استغالل الطفللممرأة الحق في الحصول عمى الرعاية الصحي  .21
 .في التعميم المجاني اأو بحقوا أو بصحتو ااألنثى في أي عمل يمحق ضررا بسالمتو

األنثى من اإليذاء والمعاممة القاسية سواء من  ةيعمل المشرع الفمسطيني عمى حماية الطفل  .22
لى كل من يتعرض ليا باإليذاء أو ، وتشديد العقوبة القانونية عاأو من الغرباء عنو اقبل ذويو

 . الضرب أو االعتداء عمى حقوقيا المرتبطة بطبيعتيا وعمرىا

 
الحقوق الجنائية : ثالثا

 
لممرأة الفمسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية لمرجل في الحياة والحرية والسالمة  .1

. الشخصية
ن العقوبات التي تنطوي عمى يمتزم المشرع الفمسطيني بالعمل عمى إلغاء كافة أحكام قواني .2

تمييز ضد المرأة، وعمى وجو الخصوص األحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، عمى نحو 
 . يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم ىذه التشريعات

يؤخذ بشيادة المرأة في جرائم الزنا عمى نحو مساو لشيادة الرجل، عمى اعتبار تساوييما في  .3
 .ونيةشروط األىمية القان

يعمل المشرع الفمسطيني عمى تشديد العقوبة عمى كل من يقدم عمى ارتكاب جريمة إجياض  .4
المرأة الحامل رغما عنيا، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعمق باألسباب التي 
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 توتدفع المرأة الحامل إلى إجياض جنينيا برغبتيا، باعتبارىا أكثر الحريصين عمى سالم
 .اتوحيو

حقق يتشدد العقوبات الجزائية المفروضة عمى جرائم االغتصاب وىتك العرض، عمى نحو  .5
الردع العام لكل من يقدم عمييا، ويعمل المشرع الفمسطيني عمى تجريم مواقعة الزوج لزوجتو 

 .رغما عنيا باعتباره شكاًل من أشكال العنف األسري الواقع عمييا

م كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يعمل المشرع الفمسطيني عمى تجري .6
ة داخل األسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي عمى أطفال األسرة أيصيب المر

اإلناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجتو، وغيرىا من الممارسات التقميدية التي قد 
 .تصيب المرأة داخل األسرة

ي مأمن من التعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو لممرأة الحق في أن تكون ف  .7
 .الالإنسانية أو الميينة في المجتمع

تمتزم السمطة الفمسطينية بمقاومة كافة األعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف  .8
ىا ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل ىذه األفعال، مع تعويض
عما أصابيا من ضرر وأذى، وكفالة تأىيميا ومساعدتيا عمى التخمص من كافة آثار ىذا 

العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسييالت لمؤسسات المجتمع المدني العاممة لمقضاء 
. عمى ظاىرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفمسطيني

 
 
 
 

ية واألحوال الشخصية   األىمية المدنالمتعمقة بحقوق ال:  رابعا
 

لممرأة متى أدركت سن البموغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو  .1
ولدى  هوخالل قيام عند الزواجالجنسية أو الدين، وىي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق 

 .انحاللو

رابيما عنو ال ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيو رضاء كامال ال إكراه فيو، وبإع .2
 .شخصيا دون إكراه المرأة عميو
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يمتزم المشرع الفمسطيني بتعيين الحد األدنى لسن زواج الفتيات، عمى أن يكون ىذا السن  .3
متوافقا مع ما أخذت بو أحكام القانون المدني من سن األىمية القانونية الالزم لمباشرة 

 .التصرفات القانونية

حفاظا عمى حقوق المرأة بعد انحالل رابطة الزوجية،  تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج .4
كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكال الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار ىذا الفحص 

 .شرطا من شروط صحة عقد الزواج

األصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز لمقاضي استثناء السماح لمرجل بالزواج  .5
طة إبداء أسباب ضرورية وممحة، عمى أن يثبت القدرة عمى اإلنفاق والعدل، من ثانية شري

باإلضافة إلى اشتراط عمم الزوجة األولى بيذا الحق، وعمم الزوجة الثانية بوجود زوجة 
 .سابقة

لممرأة الحق في الحصول عمى تعويض عن الطالق التعسفي، ومنحيا الحق في طمب  .6
لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم  التفريق القضائي عند وجود المبرر

قدرتو عمى مباشرة حياتو الزوجية أو تعدد زوجاتو أو ىجره لزوجتو، أو أي أسباب تبرر عدم 
 .جدوى استمرار رابطة الزوجية

لم يحصمن  الالتييعمل المشرع الفمسطيني عمى تفعيل دور صندوق النفقة إلعالة النساء  .7
ى نفقتين نتيجة تغيب الزوج المحكوم عميو بيا، أو لعدم قدرتو المادية عمى دفع مبمغ ىذه عل

 .النفقة

يعمل المشرع الفمسطيني عمى عدم إقرار ضم األنثى بما ال يرتب حرمانيا من نفقتيا، كما  .8
 . يعمل عمى تقرير حق األم في الحضانة

المساواة في حق كت القانون المدني، مع الرجل في جميع مجاال لممرأة حق المساواة المطمق .9
 .الممكية والتوريث، وحقيا في إبرام عقود خاصة لحقيا الشخصي

يحق لممرأة اختيار محل إقامتيا ومسكنيا الدائم، وال يجوز تحديد ىذا المحل بناء عمى   .10
 .رغبة الرجل لوحده دون االعتداد بواقع المرأة ورغبتيا

الحقوق المتعمقة باألبناء وتسيير البيت األسري، كما تتساوى المرأة مع الرجل في كافة   .11
 .يحق ليا الوالية والوصاية عمى األبناء لما ىو مقرر لمصمحتيم، وليس العتبار نوع الجنس

لممرأة الحق في ممكية وحيازة ممتمكات األسرة والتصرف فييا عمى قدر المساواة مع   .12
 .الرجل
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 .ال التجارية باسميا ولصالحيالممرأة األىمية الكاممة في مزاولة األعم  .13

 .يحق لممرأة االحتفاظ باسميا ولقبيا واسم عائمتيا بعد الزواج  .14

لممرأة مطمق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى   .15
 .الحصول عمى إذن من أحد

تى بمغت لممرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول عمى إذن من أحد، م  .16
 . األىمية القانونية المطموبة لذلك دونما تمييز عن الرجل
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 حقوق المرأق فق ظق المعاه اقأل الق اثحق اهألاثيقق
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: األول الممحق
حقوق المرأة في ظل المعاىدات والمواثيق الدولية 

 

مواثيق الدولية، يمكننا أن نجمميا في بالنظر إلى مجمل الحقوق التي أقرت لممرأة وفقا لممعاىدات وال
 :تمثمت ىذه القطاعات فيما يمي. ثالثة قطاعات رئيسية، أدرجت في مضمونيا مختمف ىذه الحقوق

الحقوق السياسية  -أ

تمثمت ىذه الحقوق بشكل أساسي في حق الترشح واالنتخابات لكافة االنتخابات في الدولة، والحق 
ة وما يتصل بيا من حقوق، والحقوق المتعمقة بالجنسية الوطنية في تولي الوظائف العامة والخاص

.  وتغييرىا واآلثار المترتبة عمييامن حيث اكتسابيا 

االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية لممرأة 

 الحق في التصويت في جميع االنتخابات .
 الحق في أن ينتخبن لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع العام في الدولة. 

 1.ق في تقمد المناصب العامة، وممارسة جميع المناصب العامة في الدولةالح 

 

االتفاقية المتعمقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة 
 

  عدم جواز تأثر جنسية الزوجة األصمية لدى زواجيا من أجنبي، أو انفصاليا عنو بانحالل
. رابطة الزواج

 ،أو اكتسابو لجنسية دولة أخرى عدم جواز تأثر جنسية الزواج بتغيير الزوج لجنسيتو .
  يجوز لمزوجة األجنبية من احد مواطني الدول األعضاء طمب الحصول عمى جنسية زوجيا

مع احتفاظيا بجنسيتيا األصمية، وتخضع في ذلك لشروط التجنس التي قد تفرضيا مصمحة 
رأة، وال يجوز األمن القومي أو النظام العام في دولة جنسية الزوج دون تمييز بين الرجل والم

                                                 
( مواد 8)جاءت الحقوق السياسية المقررة لممرأة في ىذه االتفاقية في نصوص المواد الثالثة األولى منيا، بينما خصصت باقي النصوص  1

 .لتضع قواعد إجرائية خاصة بتنفيذ أحكام ىذه االتفاقية وانضمام الدول إلييا وانسحابيا منيا
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تأويل ىذه االتفاقية عمى نحو يسحب امتيازا منح لمزوجة سواء كان تشريعيا أو قضائيا فيما 
 .يتعمق بحق طمبيا الحصول عمى جنسية زوجيا

 
إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 

 
  ضمان حقيا في التصويت في جميع االنتخابات، وضمان حقيا في ترشيح نفسيا لجميع

. المنبثقة عن االنتخابات العامةالييئات 
 ضمان حقيا في التصويت في جميع االستفتاءات العامة. 

 ضمان حقيا في تقمد المناصب العامة، ومباشرة جميع الوظائف العامة في الدولة. 

  وجوب أن تتمتع المرأة بكافة الحقوق المقررة لمرجل فيما يتعمق باكتساب الجنسية أو تغييرىا
وال يترتب عمى الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة، أو يفرض أو االحتفاظ بيا، 

  2.عمييا جنسية زوجيا

 
اتفاقية القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة 

 
 ضمان تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة.  

 وان تضمن لممرأة حق التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة. 

 حق في ترشحيا في كافة الوظائف العامة في الدولة وشغل وظائف حيوية في كافة وال
مؤسسات الدولة العامة، سواء عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي، من خالل إدراج كوتو 
قانونية لمنساء من بين المرشحين في كافة االنتخابات في الدولة، لضمان تمثيمين بشكل 

  3.فاعل وأساسي
 ة حقوقا مساوية لمرجل فيما يتعمق باكتساب الجنسية وتغييرىا أو االحتفاظ أن تضمن لممرأ

بيا، فكثيرا من الدول تمارس تمييزا ضد رعاياىا من النساء آالتي يتزوجن بأجانب، حيث 
تمتد الجنسية الوطنية إلى الزوجة األجنبية من زوج وطني، بينما ال يمتد ىذا الحق إلى 

                                                 
 .ن القضاء عمى التمييز ضد المرأةمن إعال 5م 2

 .من اتفاقية القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة 7م  3
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ة، كما ال تتعامل الكثير من الدول بمبدأ المساواة فيما يتعمق الزوج األجنبي من زوجة وطني
 .بأبناء الوطنية المتزوجة من أجنبي مع أبناء األجنبية المتزوجة من وطني

 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية  -ب
 

تعتبر ىذه الحقوق أكثر الحقوق التي وجدت اىتماما دوليا فيما يتعمق بتحقيق مبدأ المساواة بين 
ل والمرأة، إدراكا من المجموعة الدولية بمدى التأثير الذي يحدثو الوضع االقتصادي واالجتماعي الرج

عمى مجمل تحقيق ىذه المساواة، خاصة فيما يتعمق بالجانب االقتصادي، حيث أصبحت المرأة تمعب 
يرة في دورا ىاما ومحوريا في زيادة الدخل األسري والقومي، عمى نحو شاركت فيو الرجل بدرجة كب

. ىذا المجال
 

إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 
 

 4.مكافحة جميع أنواع االتجار بالمرأة واستغالليا جنسيا 
  حماية حق المرأة في التعميم عمى كافة درجاتو، من حيث االلتحاق بكافة المؤسسات

لمعمل في حقل  التعميمية بجميع أنواعيا، والتساوي في المناىج الدراسية والمؤىالت المطموبة
 التدريس المقررة لمجنسين، والتساوي في فرص الحصول عمى المنح واإلعانات الدراسية، 

  التساوي في إمكانية الحصول عمى المعمومات التربوية التي تساعد عمى كفالة صحة األسرة
 5.ورفاىيتيا

 حقيا في العمل وتمقي التدريب الميني وحرية اختيار مينتيا.  

 مكافأة مساوية لمكافأة الرجل والتمتع بمعاممة مساوية لمرجل داخل بيئة  حقيا في تقاضي
  .العمل

  حقيا في التمتع بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية
  .المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل

                                                 
 .من إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 8، و7انظر نصوص المواد  4

 .من إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 9م  5
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 العائمية عمى قدم المساواة مع الرجل، ومنع فصميا من العمل  حقيا في تقاضي التعويضات
في حالة زواجيا أو حمميا، ومنحيا كافة االمتيازات التي تتناسب مع طبيعتيا من إجازة 

 . أمومة مدفوعة األجر

   تمنح المرأة امتيازات إضافية عن الرجل فيما يتعمق بطبيعة عمميا تناسب صميم تكوينيا
  6.الجسدي

 
ة القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقي

 
  أن تراعي المنظومة التعميمية في الدولة تفيما صحيحا ومتحضرا لدور المرأة اليام في األسرة

  .باعتبارىا نواة المجتمع

  أن تمتزم الدول بان تعترف أن مسؤولية تربية األبناء في األسرة مسؤولية مشتركة بين الرجل
مثل إقرار نظم إجازات )يستتبعو ضرورة إقامة ىياكل أساسية اجتماعية  والمرأة، األمر الذي قد

 7(.خاصة لآلباء تمكنيم من المشاركة االيجابية والفعالة في ىذه التربية
  اتخاذ كافة التدابير التشريعية والعممية الخاصة بالقضاء عمى كافة أسباب االتجار الجنسي

 .بالمرأة

  المجتمع، واتخاذ تدابير عقابية صارمة لكل من ينتيك حرمة توفير فرص عمل كافية لمنساء في
.  المرأة الجسدية والنفسية

  اتخاذ كافة التدابير الخاصة بمنح المرأة حقوقا مساوية لمرجل في مجال التربية، وذلك وفقا
 8:لممعايير التالية

وحة منح شروط متساوية في التوجيو الوظيفي والميني، وعدم التمييز في الفرص الممن .1
. لمجنسين فيما يتعمق بتكافؤ فرص التعميم العالي

 .التساوي في المناىج الدراسية واالمتحانات ومستويات مؤىالت المدرسين .2

 .التساوي في فرص الحصول عمى المنح الدراسية واإلعانات المالية األخرى .3

 .التساوي في فرص االلتحاق ببرامج محو األمية والقضاء عمى الجيل في المجتمع .4

 .لتساوي في فرص المشاركة في األنشطة الرياضية والتربية البدنيةا .5

                                                 
 .من إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 10م 6

 .القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة من اتفاقية 5م   7

 .من اتفاقية القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة 10لمزيد من التفاصيل انظر نص المادة   8
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  تمتع النساء بالحق المطمق في العمل، من خالل النص الصريح عمى عدد من التدابير الذي
 :يجب أن تتخذىا الدول األطراف في ىذا المجال عمى النحو التالي

فير فرص التدريب الميني والتعميم مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل المتوفرة لكمييما، وتو .1
. لممرأة الكفيل بتحقيق ىذا التكافؤ

كفالة حرية المرأة في انتقاء المينة التي تناسبيا، وقيام الدول بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية  .2
تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المين والحرف التي 

 .رجالاستأثر بيا ال

مساواة المرأة لمرجل في األجر في نفس العمل، وكفالتيا بالضمان االجتماعي المناسب ليا،  .3
 .وكفالة ظروف العمل ومتطمباتو

حماية المرأة في مكان العمل من كافة أشكال التمييز القائم عمى الحالة االجتماعية أو  .4
 .األمومة

ىا في مكان العمل، وخاصة حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض ل .5
 9.المضايقات الجنسية التي يتعرضن ليا

 الصحية لممرأة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان الرعاية .   
 زالة أي عقبات قانونية أو اجتماعية  ةالحق في الحصول عمى الرعاية الصحية الشاممة ليا، وا 

  .تؤثر عمى ىذا الحق

 زالة اتخاذ جميع التدابير ا لخاصة بحصول النساء عمى جميع خدمات الرعاية الصحية وا 
كافة األسباب التي تحول دون ذلك، من فقر أو أمية أو العزل البدني الذي تتعرض لو 

. النساء الريفيات
 ضمان االستقالل المالي لممرأة، لضمان مباشراتيا لمياميا األسرية والتجارية بشكل مستقل.  

 ييز في المعاممة المالية بين الرجل والمرأة، ومنح النساء كافة اإلعانات إزالة كافة أشكال التم
المالية والتأمين الذي قد يمنح لمرجل، وتحقيق المساواة في شروط ىذه اإلعانات، وكذلك 

                                                 
، أن تدرج 1992في ىذا الشأن طالبت االتفاقية جميع الدول األطراف في التوصية الثانية عشرة المعتمدة في الدورة الثامنة لمجنة في العام   9

معمومات عن التشريعات الصادرة ضد المضايقات الجنسية في مكان العمل، ( لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة)تقاريرىا إلى المجنة  في
أوصت المجنة بان تعتمد الدول األطراف تدابير قانونية فعالة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض ليا في  1992وفي العام 
 . عملمكان ال
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المساواة المطمقة في المعامالت المصرفية من خالل الحظر عمى التمييز بين الرجل والمرأة 
 10.في ىذا المجال

 ف بأىمية عمل الريفيات ومساىمتين في رفاىية أسرىن واقتصاد بمدانين، وضمان االعترا
مشاركة المرأة الريفية في إعداد وتنمية التخطيط اإلنمائي لكي تتمكن المرأة من إيجاد بيئة 

. جيدة لتنمية قدراتيا االجتماعية واالقتصادية
 

التيا االتفاقية المتعمقة بشأن تشغيل النساء أثناء الميل وتعدي

، 11الحق في عدم جواز تشغيل النساء في أي سن أثناء الميل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة
.  12أو في أي من فروعيا، ويستثنى من ذلك المنشآت التي ال يشتغل فييا غير أفراد األسرة الواحدة

بشأن تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل  100االتفاقية رقم 

 طبيق مبدأ تساوي األجر بين العمال والعامالت عند قياميم بعمل متكافئ، ويمكن وكفالة ت
أي جياز قانوني، أو  -2. القوانين أو الموائح القومية -1: أن يطبق ىذا المبدأ عن طريق
 -4. االتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال -3. معترف بو قانونا لتحديد األجور

   13.يب المختمفةالجمع بين ىذه األسال

االتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده 

 14ال يجوز السماح بتشغيل المرأة خالل األسابيع الستة التالية لموضع . 

  يحق لممرأة االنقطاع عن العمل إذا قدمت شيادة طبية تفيد ترجيح حصول الوضع خالل
 15.ستة أسابيع

                                                 
 .من اتفاقية القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة 13م  10

الصناعات التي  -2. المناجم والمحاجر واألعمال األخرى المتصمة باستخراج مواد من باطن األرض -1: يقصد بالمنشأة الصناعية 11
صالحيا  . يم واإلصالح الخاصة باألبنية والطرق والمشاءاتاألعمال المتصمة بأعمال الترم -3. تتناول تصنيع األدوات وتحويميا وتنظيفيا وا 

ق ورد استثناء عمى ىذا المبدأ يتعمق بحالة القوة القاىرة التي تؤدي إلى توقف العمل في المنشاة ألسباب قاىرة غير متوقعة، وعندما يتعل 12
 .بشأن تشغيل النساء أثناء الميل 4فاقية رقم من االت 4لمزيد من التفاصيل انظر نص المادة . العمل بمواد أولية قابمة لمتمف السريع

 .من اتفاقية تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل 2م 13
14

 أ/3م   
15

 ب/3م  
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 لحصول عمى مزايا مالية كافية تمكنيا ىي وطفميا من تمكين المرأة خالل ىذا الظرف من ا
  .المعيشة في أحوال صحية طيبة

 كما يحق لممرأة الحصول عمى رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابمة مؤىمة.  

  يحق لممرأة التي ترضع طفميا الحصول عمى فترتين لمراحة اليومية خالل ساعات عمميا، ال
 . لتتمكن من إرضاع طفمياتقل مدة كل منيما عن نصف ساعة 

  إذا ما تغيبت المرأة عن عمميا لمظروف المشار إلييا أعاله لفترة زمنية أكثر من المسموح بيا
نتيجة مرض بشيادة طبية، تفيد أن ىذا التغيب ناتج عن الحمل أو الوضع، قد جعميا غير 

رىا بالفصل من قادرة عمى تحمل أعباء العمل، فانو ال يجوز قانونا لصاحب العمل أن ينذ
عمميا، وال أن يرسل إلييا إنذارا بالفصل تنتيي مدتو خالل ىذا الغياب، باستثناء الحالة التي 

16.تتعدى فييا فترة غيابيا المدة المنصوص عمييا قانونا في التشريعات الداخمية لدولتيا
 

  فترة إجازة أسبوعا تشمل  12يحق لممرأة الحصول عمى فترة إجازة لؤلمومة لفترة ال تقل عن
 . إجبارية بعد الوضع، متى قدمت شيادة طبية تحدد اليوم المحتمل لموضع

في حالة مرض المرأة نتيجة الحمل، فيحق ليا الحصول عمى إجازة إضافية قبل الوضع، عمى أن 
  .ترفق أسباب طمبيا ىذا بشيادة طبية معتمدة

 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاممة لعام 

  عمى مساواة المرأة بالرجل في كافة تشريعات العمل، ووجوب أن تشتمل ىذه العمل
التشريعات عمى أحكام خاصة منظمة لعمل المرأة في كافة القطاعات االقتصادية، وعمى 

 17.األخص قطاع الزراعة
  العمل عمى ضمان تكافؤ الفرص في االستخدام بين المرأة والرجل في كافة شروط وظروف

 18.نح المرأة العاممة األجر المماثل لمرجل في نفس العملالعمل، وضمان م
  العمل عمى ضمان إتاحة الفرص لممرأة العاممة عمى قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل

 19.التعميم، وكذلك في التوجيو والتدريب الميني قبل وبعد االلتحاق بالعمل

                                                 
16

 .الخاصة باستخذام النساء قبل الوضع وبعذه 3من االتفاقية رقم  4م 
17

 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاممة لعام من  2م 

18
 1976ية العربية بشأن المرأة العاممة لعام االتفاقمن  3م 

19
 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاممة لعام من  4م 
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 ممة بعد فترات انقطاعيا المسموح العمل عمى ضمان توفير تسييالت إعادة تدريب المرأة العا
بو قانونا عن مجال العمل، كما يحظر تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الشاقة أو 

الضارة بالصحة واألخالق التي يحددىا المشرع في كل دولة، وال يجوز تشغيل النساء ليال 
يتماشى مع مناخ عمى أن تتولى الجيات المختصة في كل دولة تحديد فترات الميل طبقا لما 

  20.وتقاليد كل دولة
  يمتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فييا النساء بالعمل عمى تييئة دار لمحضانة

بمفرده أو باالشتراك مع منشآت أخرى، بحيث تحدد التشريعات الداخمية لمدول شروط إنشاء 
 21.ومواصفات ونظام دور الحضانة

 ي تكمف بيا المرأة العاممة أثناء الفترة األخيرة لمحمل، وجوب العمل عمى تخفيف األعمال الت
 22.وفي الفترة األولى عقب الوالدة، ويحظر تشغيميا ساعات إضافية في ىذه الفترات

  يحق لممرأة العاممة الحصول عمى إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة ال تقل عن عشرة
ع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيميا قبل أسابيع، عمى أن ال تقل مدة ىذه اإلجازة بعد الوض

انقضاء المدة المذكورة، كما يحق لممرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية خاصة في حالة 
المرض الناجم عن الحمل أو الوضع طبقا لما يحدده المشرع في كل دولة، عمى أن ال 

وفي جميع . تحتسب ىذه اإلجازات ضمن اإلجازات المرضية المنصوص عمييا في القانون
الحاالت يحظر فصل المرأة العاممة أثناء حمميا أو قياميا بإجازة الوضع، أو أثناء أجازتيا 

. المرضية بسبب الحمل أو الوضع
  كما أجازت االتفاقية لكال الزوجين الحق في الحصول عمى إجازة بدون اجر لمرافقة األخر

داخل الدولة أو خارجيا، عمى أن في حالة انتقالو إلى مكان أخر غير مكان العمل األصمي، 
. تتولى التشريعات الداخمية لمدول تحديد الحد األقصى المصرح بو ليذا النوع من اإلجازات
كما أجازت االتفاقية لممرأة العاممة الحق في الحصول عمى إجازة بدون اجر لمتفرغ لتربية 

ة لمدول، عمى أن تحتفظ أطفاليا وذلك وفقا لمشروط والمدد التي تحددىا التشريعات الوطني
كما يجب أن تشتمل تشريعات التأمينات االجتماعية . المرأة بوظيفتيا خالل ىذه المدة

 .الخاصة بكل دولة تأمينا خاصا باألمومة

                                                 
20

 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاممة لعام من  7، و6، و5انظر نصوص المواد  

21
 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاممة لعام من  8م 

22
 1976ية بشأن المرأة العاممة لعام االتفاقية العربمن  9م 
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   كما أجازت االتفاقية لكل من الرجل والمرأة عمى حد سواء الحق في الجمع بين معاشيما
الوفاة، عمى أساس انفصال الذمة المالية الوظيفي وبين معاش زوجو دون انتقاص عند 
كما يمتد ىذا الحق ألبناء المرأة العاممة في . لمرجل عن المرأة في التشريعات القانونية العربية

 .الحصول عمى معاشي أبوييما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتيما

 متيازات التأمين كما نصت االتفاقية عمى أن لجميع أفراد األسرة الحق في االستفادة من ا
الصحي الخاص بالمرأة، وتتولى التشريعات الخاصة بكل دولة تحديد ماىية المقصود 
باألسرة، كما يحق لممرأة العاممة الحصول عمى المنح العائمية المالية في حالة إعالتيا 

ألوالدىا، كما يحق لممرأة العاممة الحصول عمى كامل مستحقاتيا المالية من مكافأة نياية 
 .لخدمة أو المعاش أو أية استحقاقات مالية أخرى دونما أدنى درجة تمييز عن الرجلا

الحقوق المتعمقة باألىمية المدنية واألحوال الشخصية  -ج

عمى الرغم من صعوبة تناول مثل ىذا النوع من الحقوق عمى الصعيد الدولي، نظرا التصاليا بشكل 
المختمفة، وتناوليا أمورا قانونية يصعب توحيدىا عمى  مباشر بثوابت دينية وعقائدية في المجتمعات

الصعيد الدولي، نظرا لخصوصية كل مجتمع وكل تنظيم قانوني وطني عمى ىذا الصعيد، إال أن 
المواثيق والمعاىدات الدولية لم تكن لتغفل تنظيم مثل ىذا النوع من الحقوق، إدراكا منيا بصعوبة 

. ة بين الرجل والمرأة دون التطرق لياالوصول إلى تحقيق نوعا من المساوا

ورغبة من المجتمع الدولي من تنظيم مثل ىذا النوع من الحقوق دون المساس بالمعتقدات الدينية 
لممجتمعات وثوابتيا الوطنية عمى الصعيد األسري، جاءت ىذه المواثيق لتضع حدودا عامة ليذه 

. التعرض لخصوصية المجتمعات المحميةالحقوق دون أن تخوض في تفاصيميا رغبة منيا في عدم 

 

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج 

  ال ينعقد الزواج قانونا إاّل برضا الطرفين رضاء كامال ال إكراه فيو، وبإعرابيما عنو
بحضور بشخصييما بعد تأمين العالنية الالزمة، وبحضور السمطة المختصة بعقد الزواج، و

شيود وفقا ألحكام القانون المختص في الدولة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السمطة 
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المختصة باستثنائية الظروف، وبأن ىذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سمطة مختصة 
 . وبالصيغة التي يعرضيا القانون، ولم يسحب ذلك الرضا

 د أدنى لسن الزواج، وال ينعقد قانونا زواج من ىم اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين ح
دون ىذا السن، ما لم تقرر السمطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب جدية، 

وتمتزم السمطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في . لمصمحة الطرفين المزمع زواجيما
.  سجل رسمي مناسب

إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 
 

 اذ كافة التدابير الكفيمة بتمتع المرأة بحقوق مدنية مساوية لمرجل، دون اإلخالل بمبدأ اتخ
 23:وحدة وانسجام األسرة، وال سيما في الحقوق التالية

 دارة الممتمكات الخاصة والتصرف بيا ووراثتيا . حق التممك وا 
 حق التمتع باألىمية القانونية الكاممة. 

 جل فيما يتعمق بالتشريعات الخاصة بحق التنقل والسفركافة الحقوق التي يتمتع بيا الر. 

  حق المرأة في اختيار زوجيا بمحض إرادتيا، وتساوييا مع الرجل في كافة الحقوق الناشئة
عن عقد الزواج، والحقوق الناشئة عن حمو، واألخذ بعين االعتبار مصمحة األبناء كمعيار 

 .ر وعقد خطوبة الفتيات غير البالغاتأولي لتقرير ىذه الحقوق، كما يحظر زواج الصغا

 
 
 
 

ضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية الق
 

 وجوب مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.  

  مثل المساواة في حق )كفالة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجاالت القانون المدني
  .(الممكية والتوريث وحق المرأة في إدراج عقود خاصة لصالحيا

                                                 
 .من إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة 6م23
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 حق المرأة في اختيار محل إقامتيا ومسكنيا الدائم.  
  حظر كافة أشكال التمييز فيما يتعمق بقانون األسرة، فكثيرا ما تحرم المرأة من حقيا في

اختيار زوجيا، وكثيرا ما تحرم من اختيار أسموب التربية الذي ترتئيو ألوالدىا، وكثيرا ما 
إن ىي رأت بعدم جدوى استمرارىا أو تضررىا من يصادر حقيا في إنياء عالقتيا الزوجية 

 . استمرارىا

  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور
وفي ىذا الشأن جاءت االتفاقية لتفصل ىذه الحقوق ". المتعمقة بالزواج والعالقات العائمية

: عمى النحو التالي
 عمى عقد الزواج الحق في الرضا .
 الحق في اختيار الزوج. 

 الحقوق الناشئة عن انعقاد عقد الزواج أثناء الحياة الزوجية. 

 الحقوق المتعمقة باألبناء وتسيير البيت األسري. 

 مقرر لمصمحة األبناء وليس العتبار نوع  والحق في الوالية والوصاية عمى األبناء لما ه
 .الجنس

 عتوالحق في العمل واختيار طبي. 

 الحق في ممكية وحيازة ممتمكات األسرة والتصرف فييا. 
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 الملحق العافقق
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 اإلعاق اهدسقارقالحقوق المرأق الفملسثيثيقق
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: الثاني الممحق

اإلطار الدستوري لحقوق المرأة الفمسطينية 

 مبدأدىا تقرر والمسودة الثالثة لمشروع الدستور الفمسطيني، نج األساسيباستعراض نصوص القانون 
في كافة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمدنية والثقافية،  والمرأةالمساواة بين الرجل 

:  وذلك عمى النحو التالي

:  السياسيةالحقوق -أ

  في الحياة السياسية العامة جنبا إلى جنب مع الرجلحق مشاركة المرأة . 

  فييا عمى أي وجوحق تشكيل األحزاب السياسية والمشاركة . 

 حق تكوين النقابات واالتحادات واألندية والمؤسسات الشعبية . 

 حق التصويت والترشح في االنتخابات . 

 الحق في عقد االجتماعات العامة والخاصة . 

 الحق في تولي الوظائف العامة . 

 الحق في التعبير عن الرأي، وتأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم . 

 سطينية في إعطاء الجنسية إلى أبنائياحق المرأة الفل. 

 

:  الحقوق االقتصادية-ب

 شخصيتيا القانونية المستقمة، وذمتيا المالية المستقمة عن الرجل لممرأة. 

  تقرير حرية المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونية أيا كانت، والحفاظ عمى ممكيتيا
 . الخاصة

 الفرص الحق االقتصادي عمى أساس مبدأ تكافؤ . 

 حق المرأة في المساىمة الفاعمة في الحياة االقتصادية. 
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:  الحقوق االجتماعية واالقتصادية-ج

 حق المرأة في العمل والرعاية الصحية واالجتماعية. 

 حقيا في التنظيم النقابي . 

 الحق في التعميم وحرية البحث العممي واإلبداع األدبي والثقافي والفني. 

 مة والطفولة واجب وطنياعتبار رعاية األمو . 

 الحق في الضمان االجتماعي والتامين الصحي ومستحقات العجز والشيخوخة . 

 

:  الحقوق المدنية والشخصية-د

 الحق في السكن المالئم لمحفاظ عمى الحياة األسرية الخاصة . 

 الحق في الحياة وسالمة الجسد . 

 حماية حرمة الحياة الخاصة لممرأة . 

 والتنقل حقيا في اإلقامة . 

 الحق في التقاضي . 

االتجاه الدستوري في فمسطين يقرر مبدأ المساواة بين الكافة دون تمييز ألي سبب كان،  إن
وبالذات عمى أساس الجنس، بالتالي فانو ال يجوز ألي تشريع كان قانون أو نظام أن يشير إلى 

ئمة البطالن لعدم حرمان المرأة ألي من حقوقيا عمى أساس نوعيا االجتماعي وتحت طا
.  الدستورية
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