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  تمهيد

عي شهد وضع المرأة الفلسطينية تطورا عالميا خالل القرن الماضي جعلها مثار اهتمام تـشري             

وقانوني، وذلك قدما نحو تعزيز وضعها بما يتالئم مـع تـضحياتها خـالل فتـرة النـضال                  

والتحرير، وقد سعت المراة الفلسطينية الزالة أي تمييز بينها وبين الرجل في كافـة نـواحي                

الحياة، وفي مختلف التشريعات والقوانين والممارسات القانونية، إضافة إلى طموحها للحصول           

 وخارجها، على الرغم من العـادات       األسرة الرفاه في الحياة االجتماعية داخل       على مستويات 

والتقاليد التي تقيد المراة، لكن المراة الفلسطينية تصبوا لتحقيق طموحات تنسجم مـع الـشوط               

من خالل تضلعها بالمهام الوطنيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة          الذي قطعته عبر نضاالتها،     

  .والثقافية المختلفة

هذا وتعتبر البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة، لتضمين قضايا المراة في إطـار              

من المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المراة والرجل، وهذا ما سنبينه في هذه الورقة التي                

،  بين الحقوق االقتصادية واالجتماعية كما وردت في التشريع الفلـسطيني          أنسنحاول عبرها   

تناغما مع ما ورد من نصوص في القانون األساسي واالتفاقيات الدولية، توصـال لـصياغة                

  .مثالية لنصوص قانونية تتناسب مع طموحات وحقوق المراة في هذا اإلطار

، في التشريعات  األحكام الدستورية والقانونية لحقوق المراة االجتماعية والثقافية-:أوال

  .الفلسطينية

  

قوانين الفلسطينية نستدل على إن األرضية موجودة في هذه التشريعات إلنصاف           عند مراجعة ال  

المراة،  ونستدل ذلك من جملة هذه الحقوق المنصوص عليهـا هنـا وهنـاك فـي القـوانين            

  -:الفلسطينية، فقد تضمن التشريع الفلسطيني هذه الحقوق على النحو التالي

   في التعليم   المرأة حق -1

 بصورة عامة دون تمييز بـين رجـل أو          لحق في القانون األساسي   ورد النص على هذا ا    

التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية       " الفقرة األولى ) 24( المادة   امرأة  فقد نصت     

 التعليم  1998لسنة  ) 11(ونضم قانون التعليم العالي في قانون رقم        ..." .األساسيةالمرحلة  

  ........." حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية التعليم العالي " العالي بالنص على 

 التمييز ضد المـرأة،     أشكالمن اتفاقية القضاء على كافة      ) 10(    هذا وقد نصت المادة رقم      

بإلزام الدول التخاذ كافة التدابير الخاصة بمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في مجال التربيـة               

  .والتعليم



 ايجابية وانصافا للمراة علـى      أكثريتم تضمين حق التعليم تفصيال       أن لذا من اجل ذلك نرى      

 أكثر يتم النص على تفصيل      أن أرىنحو يحقق المساواة الكاملة للمراة في هذا المجال  وعلية           

  -:لهذا الحق على النحو التالي

 وهو مجاني فـي مـدارس       التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية،        " 

به تعزز مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، على قاعدة المساواة بين الرجل           كومة،  الح

والمرأة، ضمن برامج تربوية تعزز روح االنتماء الوطني واالعتماد على الـذات، وترسـخ              

  "الثقة بالنفس

ن الحق في التعليم المهني والتقني مكفول للمراة، وتعمل الدولة على تبني سياسات وقواني            " 

  "تكفل توسيع نسبة مشاركة المراة في هذا التعليم

   في الرعاية الصحية واالجتماعية المراة حق -2

من القانون األساسي على حق كل مـواطن فـي الرعايـة الـصحية              ) 25(أكدت المادة   

من ذات القانون علـى خـدمات التـأمين االجتمـاعي           ) 22(ونصت المادة   واالجتماعية،

) 4(كما جـاءت المـادة      .يخوخة السر الشهداء والجرحى   والصحي ومعاشات العجز والش   

 األولوية إعطاءعلى الوزارة   " 2004لسنة  ) 20(من قانون الصحة العامة رقم      ) 5(والمادة  

على الـوزارة تـوفير الخـدمات الوقائيـة         ............" " لرعاية صحة المرأة والطفل     

أيضا لم تغفـل    ..........." الطفل   و األموالتشخيصية والعالجية والتأهيلية المتعلقة بصحة      

االتفاقيات الدولية النص على هذا الحق للمرأة، حيث أكدت اتفاقية القضاء على كافة أشكال              

التمييز ضد المرأة، في المادة العاشرة على حق المرأة في التمتع بضمانات اجتماعية ضد              

  .البطالة أو المرض أو الشيخوخة

لرعاية الصحية واالجتماعية في الواقع الفلسطيني، مـع        إذن هذا هو حال حق المراة في ا       

العلم أن هذا الحق البد له من بعض الضمانات اإلضافية، تتعلق بطبيعة هذا الحق وطرق               

وضـع  وويتالئم مع مكانة     على تحو يحقق وصوال سهال لهذا الحق         ،  حصول المراة علية  

  -:المراة الفلسطينية، لذا نقترح النص التالي

  

  

  

أة الحق في الحصول على أفضل الخدمات االجتماعية، التي تؤمن لهـا            للمر" 

  "حياة كريمة تليق بآدميتها



حتى تتمتع المرأة بالرعاية الصحية المثلى،  تعمل الدولة على تأمين السبل            " 

السهل واليسير ألفضل رعاية صحية تحتاجها فـي جميـع          الكفيلة بالوصول   

  -:مراحل جياتها المختلفة من خالل

 مستوى ممكن من الرعاية الـصحية،       أعلى حق المرأة الحصول على      من  - أ

  . مستوى تعليمهاأو عمرها أو العائلي أوبغض النظر عن وضعها الطبقي 

 من حق المرأة الحصول على عنايـة تـشمل وضـعها الـصحي               - ب

والجسمي واالجتماعي، وان تكون هذه العناية مؤمنة ومتـوفرة لجميـع           

  "الخصوصية عند تلقي العالجالنساء، وان تحترم السرية و

جال الرعاية  تعطى المرأة في المناطق الريفية والمناطق النائية أولوية في م         " 

 ميسورة  بأسعار وتعطى المرأة في هذه المناطق خدمات        الصحية واالجتماعية 

  "وذات نوعية جيدة 

تعطى المرأة الحق في الحصول على كل المعلومات الطبية والعلمية التـي            " 

  "ها على اتخاذ القرارتساعد

 لألمـراض من اجل االضطالع بمبادرات تراعي نـوع الجـنس وتتـصدى            " 

  -: علىالدولة تعمل اإلنجابيةالجنسية والقضايا 

  . زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة لبرامج صحة المرأة-ا

 زيادة المستشفيات التخصصية التي تعنى بالمرأة والطفل في التجمعـات           -ب

  .ظة المكت

  .بالمرأة تشجبع البحوث ونشر المعلومات حول القضايا الصحية الخاصة -ج

  
  . حق المرأة في  الرعاية  المتعلقة باألمومة-3

بما أن المشرع الفلسطيني قد افرد نصا خاصا لحماية هذا الحـق، حيـث نظـم القـانون                  

ولـة واجـب    حيث اعتبر أن رعاية األمومـة والطف      ) 29(في المادة   األساسي الفلسطيني   

وطني، وهذا الحق ينسجم مع روح نصوص الشرعة الدولية التي أكدت علـى ضـرورة               

تبني الدول لسياسات وإجراءات من شانها تعزيز مكانة األمومـة والطفولـة، والمـشرع              

الفلسطيني سار على هدي الشرعة الدولية وافرد نصا دستوريا لضمانة توفير هذا الحـق              

ية خلت من ذكر نصوصا تتعلق باألمومة على غرار ما فعل           علما أن التشريعات الفلسطين   



القانون األساسي، وانطالقا من كون المشرع في نص المادة المذكورة قد نص على اعتبار              

رعاية األمومة والطفولة واجبا وطنيا، وفسر طرق ووسائل توفير هـذا الحـق بالنـسبة               

النص التالي والمتعلق برعايـة     للطفولة مغفال حق رعاية األمومة، لذا نرى أن يتم وضع           

  -:األمومة على النحو التالي

  

األمومة واجب وطني، تعمل الدولة  من خالله على توفير الرعاية الصحية            " 

الشاملة للمراة الحامل، وتوفير أفضل الخدمات التي من شـانها أن تـضمن             

  "للمراة رعاية بطفلها وصحتها أثناء الحمل وبعدة

  

توفير أفضل السبل للوصول لخدمات رعاية األمومـة ،         تعمل  الدولة  على      " 

عامة ومتطلبات الصحة اإلنجابية على نحو يجعـل        بما يتالئم وواقع الصحة ال    

  -:من حقها 

  

 احتـرام  و الحامـل    تلقي الخدمات الصحية مع احترام لخصوصية المرأة          - أ

 حقها في المعرفة واالختيار وتلقي فحص طبي دوري

توى الوعي الـصحي الوقـائي واتخـاذ كافـة          تعمل الدولة على رفع مس     -  ب

 التي من شأنها تطوير االهتمام بالحاالت الخاصة للمرأة الحامل          اإلجراءات

 "من النساء ذات االحتياجات الخاصة

  

  -: واالجازاتحقوق المراة المتعلقة بالضمان االجتماعي -3
       

تتعدد هذه الحقوق في القانون والتشريع الفلسطيني، حيث افرد المشرع الفلسطيني نـصوصا              

 المهنيـة   واألمـراض  العمل   إصاباتمتفرقة في عدة قوانين، منها ما يتعلق في التامبن على           

التأمينـات  والعجز والشيخوخة والوفاة الطبيعية في سوق العمل، وفقا لما نص عليـة قـانون               

، هذا وقـد نظـم      ) 47(والمادة  ) 3(و) 2(و) 1( في المواد    2003لسنة  ) 3 ( رقم االجتماعية

 الحقوق بالنسبة للعاملين فـي القطـاع        ه لهذ 2005لسنة  ) 4(قانون الخدمة المدنية المعدل رقم      

لسنة ) 7(وفقا لحقوق هذا القطاع في قانون تقاعد القطاع العام  رقم            ) 19-10(العام في المواد    

) 16( الفلسطيني رقم    األمن قانون التأمين والمعاشات لقوى      أن، علما   ) 25( في المادة    2005



 الفلسطيني في المادة    األمن وضع القواعد العامة للضمان االجتماعي لمنتسبي قوى         2004لسنة  

) 8( الفلسطيني رقـم     األمن، بالتناغم مع حقوق هذه الفئات وفقا لقانون الخدمة في قوى            ) 36(

   -:، وقد تناولت هذه القوانين الحقوق التالية) 75( المادة إلى) 69( في المادة 2005لسنة 

  .من قانون الخدمة المدنية) 79(حقوق موظفي القطاع العام باالجازات في المادة  -1

 من قانون الخدمة المدنية) 88(إجازة األمومة في القطاع العام في المادة  -2

) 88(اع العام  في المادة      الحق في الحصول على ساعة رضاعة يوميا لموظفات القط         -3

 .من ذات القانون

 من قانون الخدمة في قوى األمن ) 76(اجازات الضباط العسكرين في المادة  -4

 ) إجازة األمومة والرضاعة ورعاية الطفولة(اجازات العمال في القطاع الخاص  -5

  التمييز ضد المـرأة    أشكالوهذا ينسجم كليا مع ما جاء في اتفاقية القضاء على كافة            

تساوي أجور العمال   ، واتفاقية   1934 بشأن تشغيل النساء ليال لسنة       41واالتفاقية رقم   

  .والعامالت عند تساوي العمل

لكن السؤال الذي يطرح نفسة، لماذا اغفل المشرع الفلسطيني تنظيم الخاالت الخاصة بالمراة               

فلها اثناء الحمل وبعـدة      عملها، فقد تتعرض المراة وط     أثناء تتعرض لها المراة     أنوالتي يمكن   

 عملها، من هنا البد من وجـود نـصوص          أولكثير من المخاطر اثناء تأديتها واجبها الوظيفي        

 مرض له صـلة     أو خطر   ألي طفلها   أو ما تعرضت هي     إذاتكفل للمراة الضمان االجتماعي     

لمشرع  ا أن بعيد بالمرض المهني المنصوص علية في القوانين الفلسطينية، علما           أومن قريب   

 يعتبر من التشريعات المتقدمة في مجـال الـضمان االجتمـاعي            اإلغفالالفلسطيني رغم هذا    

وتنظيم حقوق العاملين وما يرتبط بها،  من هنا نقترح النصوص التالية لتحقيـق نـوع مـن                  

  .التوازن في العالقة الوظيفية في مجال الرعاية والضمان االجتماعي وباب االجازات

  

ل العاملة في المؤسسات الخاصة والعامة علـى الـسواء  كافـة             للمرأة الحام " 

الحقوق المتعلقة بالضمان االجتماعي في حال تعرضها ألي مرض مهني، أدى أو            

  "يؤدي إلى ضرر يلحق بها أو بطفلها في المستقبل

  

تراعى األحكام الواردة في نصوص القانون المتضمنة حاالت التعويض ، عنـد            " 

  أو طفلها ألي خطر، قد يؤدي لالجهاضها أو ظهور حاالت            تعرض المراة الحامل  

  "من اإلعياء عليها، أو يؤثر على امومتها وصحة طفلها أثناء العمل



  

تعتبر إجازة األمومة حق مطلق للمراة واليمكـن التنـازل عنـه أو اسـقاطة               " 

باالتفاق، ويقع باطل أي قرار يتخذ بحق المراة بسبب الحمل وما يترتب عنة من               

  "مومة ورضاعةأ
  

 األحكام الدستورية والقانونية لحقوق المراة االقتصادية، في التشريعات -: -:ثانيا

  .الفلسطينية

من خالل النظر إلى الواقع االقتصادي الذي تعيشة األسرة الفلسطينية، ومن خالل المراجعـة              

سنقوم بتحديد هـذه    الشاملة للتشريعات والقوانين الفلسطينية ذات الصلة بالحقوق االقتصادية،         

الحقوق حسب ما نصت عليها التشريعات الفلسطينية مقارنة مع ما نـصت عليـة االتفاقيـات                

الدولية ذات العالقة بالشأن االقتصادي، لذا فهذه الحقوق حسب التشريع الفلسطيني على النحو             

   -:التالي

ني الحق في التنمية  ورد النص على هذا الحق في القانون األساسي الفلـسطي              -1

  ) 76(والمادة ) 21( في المواد 2003المعدل لسنة 

الحق في العمل ورد النص على هذا الحق في القانون األساسـي الفلـسطيني           -2

 .الفقرة األولى) 25(في المادة 

الحق في توفير ظروف وشروط عمل مناسبة لكال الجنسين ورد النص عليها             -3

 ).100(المادة   في 2000لسنة ) 7(في قانون العمل الفلسطيني رقم 

الحق في اإلضراب ورد النص علية في القانون األساسي  الفلـسطيني فـي               -4

 4الفقرة ) 45(المادة 

الحق في توفير عمل مناسب حسب الجنس ورد النص عليـة فـي القـانون                 -5

  .101 في المادة 2000لسنة ) 7(العمل الفلسطيني رقم 

ورد النص عليها فـي     وسائل راحة في المنشئات االقتصادية      الحق في توفير     -6

  102قانون العمل في المادة 

 ) 82) (81( قانون العمل المادة أيضا األجرحق العامل في  -7

 ) 85( قانون العمل المادة  من الديون المتازة األجرالحق باعتبار  -8

 ) 45(حق العامل في مكافئة نهاية الخدمة قانون العمل المادة  -9

د النص علية فـي قـانون       حق الموظف في القطاع العام بالراتب ور       -10

 ) 51( في المادة 1998لسنة ) 4(الخدمة المدنية رقم 



حق الموظف بالراتب التقاعدي ورد النص علية في قـانون التقاعـد             -11

 ) 21 -19(في المادة .1959لسنة ) 34(المدني رقم 

حق الموظف بسحب قروض على راتبه ورد النص عليه في قـانون             -12

 ) 109( في المادة 2005سنة ل) 7( تقاعد القطاع العام رقم 

بالراتب من فئة ضـباط     ) العسكرين( حق الموظف في القطاع العام       -13

لـسنة  ) 8( الفلسطيني رقم    األمنورد النص علية في قانون الخدمة في قوات         

 ) 68-67( في المادة 2005

 وأفـراد حق الموظف في القطاع العسكري من فئة ضـباط صـف             -14

(  في المـادة رقـم       أعالهقانون المذكور   بالراتب ورد النص علية في نفس ال      

151 ( 

 الفلـسطيني ورد الـنص      األمنالحق بالراتب التقاعدي لمنتسبي قوى       -15

  2004(لـسنة    ) 16(  رقم   األمن والمعاشات لقوى    التأميناتعليه في قانون    

 ) 23(و) 22( في المادة

الحق في االستثمار ورد النص عليه في قانون تشجيع االستثمار رقـم     -16

 ) 10( في المادة 1998لسنة ) 1(

 ) 23( الحق في توفير حوافز تشجيعية نفس القانون  المادة  -17

 الضريبية في مجال االستثمار نفس القـانون        باإلعفاءاتالحق بالتمتع    -18

 ) 23(المادة 

 ضريبية ورد النص عليه في قانون       إعفاءاتالحق في الحصول على      -19

 ) 10( في المادة 2004لسنة ) 17(ضريبة الدخل رقم 

 على تعدد هذه الحقوق في التشريعات والقوانين الفلسطينية، نجدها منسجمة مع ما نـصت               إذن

 العـالمي لحقـوق     اإلعـالن علية االتفاقيات الدولية في مجال الحقوق االقتصادية انطالقا من          

، 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية لعـام         الى  1948 لعام    اإلنسان

 المتحدة وعن منطمة العمل الدولية وعم منطمة العمـل          األممتفاقيات الصادرة عن منطمة     واال

 بـشأن   100، واالتفاقية رقم    1919وانطالقا من اتفاقية تشغيل النساء اثناء الليل لسنة         العربية،  

  .1951 العمال والعامالت عند تساوي العمل لعام أجورتساوي 

ة  بتنظيم الحقـوق االقتـصادية للمـرا        تتعلق   ضافيةإمن خالل كل ما ذكر، نقترح نصوصا        

  -: الفلسطينية على النحو التالي 

   



من اجل ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للمراة الفلسطينية، تعمل الدولة على           " 

:-   

 الكفيلـة   اإلجراءاترفع نسبة مساهمة المراة في القوى العاملة، واتخاذ           - أ

ام فـي جميـع مجـاالت العمـل         بضمان عدم التمييز ضدها في االستخد     

  .اإلنتاجوقطاعات 

 تتبنى الدولة السياسات التي من شانها تعزيز  مـشاركة المـراة              - ب

 .العاملة في النقابات المهنية والعمالية

توفير خدمات التأهيل والتدريب وسبل الوصول السهل الى الموارد           - ت

 . لرفع مساهمة المرأة في مجاالت االستثمارواألسواق

 .مات المساندة الضرورية لدعم المراة العاملةتوفير الخد  - ث
 
  

حقوق متساوية في االجر والترقية والتعـين       من حق المراة الحصول على      " 

  "والضمان االجتماعي

  

من الحق المراة المشاركة في صياغة السياسات والبرامج فـي المجـاالت            " 

 فـي   االقتصادية والتجارية والمالية، من خالل رفع نسبة مـشاركة المـرأة          

  "مستوى صنع القرار االقتصادي 

  

 قانونية من شأنها تعزيـز فـرص حـصول          وإجراءاتتضمن الدولة وسائل    "

المراة على التدريب المهني المستمر، في جميع الميادين االقتصادية وعلـى           

  "قدم المساواة

  

  -:تتبنى الدولة سياسة تشجيع المشاريع الصغيرة من خالل " 

  .ة على تحقيق الدخلتعزيز قدرة المراة الريفي  - أ

 . وبرامج التنميةاإلنتاجتيسير سبل وصول المراة الى موارد   - ب



تدريب المراة على التقنيات الحديثه من اجـل الوصـول الـسهل              - ت

 ." المحلية ومواجهة المنافسة فيهالألسواق

  

  

  

  

  

  امجد زيدات 

  

  وزارة شؤون المرأة 

  


