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 الفلسطينية   قة حقوق المرأةوثي

  
 

 : توطئة
إرادة الشعب الفلسطيني والذي أكد  ،1988 الفلسطيني الصادر في عامإعالن االستقالل  استنادا إلى 

على إقامة دولته على أرضه" ارض الرساالت السماوية إلى البشر" ، ارض تواصل الحضارات وتعدد 
ن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، "أالثقافات معلنا 

ن فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصا
اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب، 
ورعاية األغلبية لحقوق األقلية واحترام االقليات قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمساواة 

ى أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في وعدم التمييز في الحقوق العامة عل
ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين 

 الروحي والحضاري في التسامح والتعايش بين األديان عبر القرون.
اه الحية رجاال ونساًء في تتطلب حشد كافة قو مما يواجه شعبنا من تحديات مصيرية وانطالقا 

معركة التحرر واإلستقالل والبناء بكل ما تستلزم من نهوض بجميع أطراف المجتمع لتأخذ دورها 
في بناء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق التنمية المجتمعية، التي ال يمكن لها أن 

 على قدم المساواة في تنجز وتنجح دون إشراك كافة عناصر المجتمع المنتجة، نساء ورجاال
وميادينها، لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة مخططات اإلحتالل، وتجسيد الحلم   جميع مراحلها 

الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين على ارض فلسطين "دولة الديمقراطية والمساواة والعدل 
 االجتماعي".

 

د جيل، وعلى قدم المساواة في ضه نساء فلسطين جيال بعو ختإلى النضال المرير الذي  واستنادا
العطاء والتضحيات الجسام مع الرجل، وكجزء ال يتجزأ من نضاالت شعبنا العظيم وصموده 
البطولي، وتضحياته في الوطن وفي الشتات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من اجل الدفاع عن 
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حقاق حقوقه  قاالشعب الوطن وا  مة دولته المستقلة وعاصمتها الثابتة في العودة وتقرير المصير وا 
 القدس.

مجتمع وتقديرًا للمساهمة الحيوية للنساء الفلسطينيات في الوطن والشتات في الحفاظ على تماسك ال
 الفلسطيني، من خالل تصديها لكافة محاوالت تذويب الهوية وتدمير بنية المجتمع، تتطلع نساء

 نب مع الرجل كشريك متكافئ في مرحلةفلسطين أينما وجدن إلى تحمل المسؤوليه جنبا إلى ج
 التحرر الوطني والديمقراطي.

 

، ومع التزام دولة فلسطين للشعب الفلسطيني ة العربية واالسالميةلكل ما سبق، وانسجاما مع الحضار 
بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وجميع المواثيق واالتفاقيات العربية والدولية، 

عام  قدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامةوفي م
1979 . 

 

ألطر فقد توحدت نساء فلسطين في الوطن والشتات، ممثالت في اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية وا
ييز وضمان والمؤسسات والمراكز النسوية في الرؤيا حول ضرورة القضاء على كافة أشكال التم

 نية فيالمساواة في جميع القوانين والتشريعات الفلسطينية، وأعلنت عن وثيقة حقوق المرأة الفلسطي
 . 1994القدس عام 

 
وقد واصلت الحركة النسائية الفلسطينية جهودها، في مراجعة القوانين السارية المفعول في األراضي 

ووضع التعديالت واإلقتراحات التي من شأنها  الفلسطينة من عهود اإلنتداب واإللحاق واإلحتالل،
توحيد القوانين الفلسطينية، وضمان حقوق متساوية للمرأة فيها. وتمكنت من صوغ استراتيجية وطنية 

بمشاركة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية  1997للمرأة الفلسطينية عام 
للنهوض باوضاع المرأة . وتطوير وثيقة حقوق المرأة وتقديمها ولجنة التنسيق ما بين الوزارات 
. كما تمكنت من إطالق الحمالت 2002و  2000و  1997للمجلس التشريعي في األعوام  

ومن أهمها ما النسائية والوطنية، وحققت جملة من المكتسبات للمرأة في عدد من القوانين الفلسطينية 
( أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز 9دة )القانون األساسي في المانص عليه 

وقد جاء تشكيل وزارة بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة"، 
شؤون المرأة كإضافة نوعية لوضع سياسات من شأنها تقوية المرأة، ودمجها في المؤسسات الرسمية، 
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في اعتماد التدخل االيجابي في قوانين االنتخابات  ةتطلعات المرأة الفلسطيني و جهود ومتابعة دعم
 .الفلسطينية

 
ننا إذ نعلن عن عزمنا على مواصلة الجهد من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحر  كة وا 

تمييز ال الأشك النسائية، وجسر الفجوة التي ال تزال قائمة بين المرأة والرجل، بالعمل على إلغاء كافة
د في المجتمع الفلسطيني، وممارسة دورنا الكامل وفي كافة المجاالت، من اجل تعزيز وحدة وصمو 

رساء اواة أسس المجتمع الفلسطيني وعلى قدم المس شعبنا ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا المستقلة وا 
ي الخطاب النسو  تطويرل. لنضع هذه الوثيقة الحقوقية كمرجعية  مع الرجل في الحقوق والواجبات

ن لقوانيوتأصيل حقوق المرأة في ا جهود النساء، للمرأة الفلسطينية، وكأداة مطلبية ونضالية لتوحيد
ة والتشريعات الفلسطينية. لنطالب القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعي

ة الوثيق المتضمنة في هذهالحقوق  بنيوت والتنفيذية، باتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية
 والتي تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص عليها باعتبارها حقوقا مكتسبة للمرأة

 سطينيةالفلسطينية ال يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة صياغة ألية قوانين أو تشريعات فل
 عبنا العظيم.والتي تضمن النهوض اإلنساني والحضاري الجدير بش
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 وثيقةالمضمون 

 
 لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبهاا إلاى منظوماة
قانونيااة متكاملاااة، ترتكااز فاااي مجملهاااا علااى مجموعاااة مااان الثواباات والحقاااوق القانونياااة التااي تحقاااق فاااي 

 واة المطلقاة بينهاا وباين الرجال، حساب ماا نصات علياه المواثياقمجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المسا
 واألعراف الدولية والقانون األساسي الفلسطيني.

 
عااراف ووفقاا لماا ورد فاي الدراسااات القانونياة المساحية المتعلقااة بوضاع المارأة القااانوني فاي المواثياق واأل

حقوق كان من المناسب أن ترد هذه ال الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية،
 في حقول قانونية منفصلة، تحقق في مجموعها مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطينية، لتشاكل فاي
 مجملها مطالب شرعية ينبغي على المشرع الفلسطيني االهتداء بها عناد ممارساته ألعمالاه التشاريعية،

نياة لسلطة التنفيذية، لنصل في النهاياة إلاى ضاوابا قانو سواء تعلق األمر بعمل السلطة التشريعية أو ا
عامة، تسااهم فاي النهاوض بالمساتوج االجتمااعي واالقتصاادي والثقاافي لمجتمعناا الفلساطيني، وتخلاق 

بين ، و حالة من التوازن القانوني بين الدور الهام الذي تمارسه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا المعاصر
دة عادم يجب أن تكون عليها المرأة الفلسطينية في هذا المجال، اساتنادا إلاى قاعا المكانة القانونية التي

 المساس بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بما تحصلت عليه المرأة الفلسطينية من حقوق.
 

 :تطالب المرأة الفلسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية ،لكل ما تقدم
 
 
 
 
 

 أوال: الحقوق السياسية:
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رأة الفلساطينية التصاويت فاي جمياع االنتخاباات العاماة فاي فلساطين، ساواء تعلاق يحاق للما .1

يكااون  األماار باالنتخابااات الرئاسااية أو التشااريعية أو البلديااة، أو النقابيااة، أو أيااة انتخابااات
 من شأنها تحديد مالمح التنظيم القانوني في فلسطين.

لعامااااة فااااي فلسااااطين أيااااا كااااان للماااارأة الفلسااااطينية الحااااق فااااي الترشااااح لجميااااع االنتخابااااات ا .2
المنصااب القااانوني الناشاائ عنهااا، وبشااروم قانونيااة مساااوية للشااروم السااارية علااى الرجاال 

 دونما تمييز.

للماارأة الفلسااطينية الحااق المطلااق فااي المشاااركة فااي جميااع االسااتفتاءات العامااة فااي الدولااة،  .3
 طالما أن أثار هذه االستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء. 

يحاااااق للمااااارأة الفلساااااطينية تقلاااااد جمياااااع المناصاااااب العاماااااة فاااااي الدولاااااة، وممارساااااة جمياااااع  .4
الصاااالحيات القانونياااة المرتبطاااة بعمااال هاااذه المناصاااب، وذلاااك وفقاااا للحاجاااات والشاااروم 

 القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.

ن باين المشارحين تضمن تشريعات االنتخابات في فلساطين إدرا  كوتاا قانونياة للنسااء ما  .5
فااي كافااة االنتخابااات فااي الدولااة، لضاامان تمثاايلهن بشااكل فاعاال وأساسااي فااي المؤسسااات 

 التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

ها للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها، طالما أن تأسيسا .6
ساس قاعادة عادم التميياز باين جاء موافقا لشروم التشكيل المنصوص عليها قانونا على أ

 الرجل والمرأة.

لتعاذيب الجسادي والنفساي واالعتقاال، وعادم اساتخدامها كوسايلة ضمان حماية المارأة مان ا .7
 ضغا في خاالت اعتقال الرجال.

 حاالت الحرب والسلم. فيباتخاذ القرار المشاركة  المرأة في حقتعزيز  .8

ة السياسااية علااى اخااتالف توجهاتهااا يحااق للماارأة الفلسااطينية المشاااركة فااي جميااع األنشااط .9
وأهاادافها، طالمااا أنهااا ال تتعااارض مااع مقتضاايات المصاالحة العامااة واألماان الااوطني دونمااا 

 تمييز عن الرجل. 

تتمتاااع المااارأة الفلساااطينية باااالحق فاااي االحتفااااظ بجنسااايتها األصااالية لااادج زواجهاااا مااان  .10
فس الحق في حاال تغييار أجنبي، أو انفصالها عنه بانحالل رابطة الزوجية، كما تتمتع بن

 الزو  لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرج.



 7 زارة شؤون المرأةو    االتحاد العام للمرأة الفلسطينية                                                              

 تتمتااع الماارأة الفلسااطينية بكافااة الحقااوق والشااروم المقااررة للرجاال فيمااا يتعلااق باكتساااب .11
الجنساااية أو تغييرهاااا أو االحتفااااظ بهاااا، وال يترتاااب علاااى زواجهاااا مااان أجنباااي أي مسااااس 

 ا دون رضاها.بجنسيتها أو بفرض جنسية الزو  األجنبي عليه

أبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول علاى جنساية األم، لزو  و  يحق  .12
ي وذلك وفقا لشروم ومتطلبات التجنس المقررة ألبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانون

 الفلسطيني.

ال يجوز تأويل هذه الحقوق على نحاو يساحب امتياازا مانح للزوجاة الفلساطينية ساواء   .13
كاااان قضاااائيا أو تشاااريعيا، فيماااا يتعلاااق بحقهاااا فاااي طلاااب الحصاااول علاااى جنساااية زوجهاااا 

 األجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.

 .تحقيق وحدة األسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعالن حقوق اإلنسان .14

كافااة ، والتمتااع ب194التأكياد علااى حاق الماارأة الالجئاة فااي العااودة وفاق القاارار االمماي  .15
 الحقوق على قدم المساواة مع الرجل الالجئ.

 
 ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 
للماارأة الفلسااطينية الحااق فااي التمتااع بشااروم عماال عادلااة ومرضااية بمااا فيهااا المكافاا ت الماليااة  .1

دونما تمييز بينها وباين الرجال، علاى أن تتمتاع باالحق فاي تسااوي أجرهاا بالرجال لادج تسااوي 
 نهما.العمل بي

يسااعدها علاى حرياة اختياار مماا تادريب مهناي بال تكاافئ الفارصللمرأة الفلساطينية الحاق فاي   .2
المهناة التااي ترغااب فيهااا وتناسابها، علااى أن تلتاازم الساالطات ذات العالقاة فااي فلسااطين بتااوفير 

 ثيارةأنمام اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكارة تواجاد المارأة فاي أناواع ك
 من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.

المرأة  تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية .3
 العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.

متاع ة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقهاا فاي التللمرأ  .4
 بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمناة ضاد البطالاة

 أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
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ة تااع باالسااتقالل المااالي لضاامان مباشااراتها لمهامهااا األسااريللماارأة الفلسااطينية الحااق فااي التم   .5
والتجاريااة بشااكل مسااتقل، وضاامان حقهااا فااي الحصااول علااى كافااة اإلعانااات الماليااة والتااأمين 
 .الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعامالت المصرفية

ي ة عماال الماارأة الريفيااة، واالعتااراف بمساااهمتها فااتلتاازم الساالطة الفلسااطينية باااالعتراف بأهمياا  .6
رفاهيااة أساارتها واالقتصاااد الااوطني، وضاامان مشاااركتها فااي إعااداد وتنميااة التخطاايا اإلنمااائي، 

 لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية. الالزمةواتخاذ كافة التدابير 

منشااااة صاااناعية عاماااة أو  تشاااغيل النسااااء فاااي أي سااان أثنااااء الليااال فاااي أيفااارض ال يجاااوز   .7
خاصااة، أو فااي أي ماان فروعهااا، ويسااتثنى ماان ذلااك المنشاا ت التااي ال يشااتغل فيهااا غياار أفااراد 
األسااارة الواحااادة، ويلتااازم المشااارع الفلساااطيني بتحدياااد سااااعات العمااال الليلاااي، مراعياااا فاااي ذلاااك 

 المواثيق واألعراف الدولية.

ساااااء بالعماااال علااااى تهيئااااة دار يلتاااازم كاااال صاااااحب عماااال فااااي المنشاااا ت التااااي تعماااال فيهااااا الن  .8
للحضااانة بمفاارده أو باالشااتراك مااع منشاا ت أخاارج، علااى أن يلتاازم المشاارع الفلسااطيني بتحديااد 

 شروم إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.

للماارأة العاملااة الحااق فااي الحصااول علااى إجااازة بااأجر كاماال قباال الوضااع وبعااده، لماادة تحااددها   .9
ن اعي فيها ما نصات عليهاا المواثياق واألعاراف الدولياة، دو التشريعات الوطنية الفلسطينية وتر 

ح المساااس بحقهااا فااي الترقيااة واألقدميااة والعااالوات الدوريااة، كمااا يحااق للماارأة المتزوجااة أن تماان
إجازة مرضية مدفوعة األجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن 

لهااذه الماادة، بحياان تسااتثنى هااذه اإلجااازة ماان يتااولى المشاارع الفلسااطيني تحديااد الحااد األقصااى 
 حساب اإلجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.

للمارأة العاملاة الحاق فاي االنقطاااع عان العمال إذا قادمت شااهادة طبياة تفياد تارجيح الوضااع    .10
خاااالل فتااارة زمنياااة يتاااولى المشااارع الفلساااطيني تحديااادها، وال يجاااوز لصااااحب العمااال مطالبتهاااا 

 المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها. بالعمل خالل هذه

يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خالل ساعات عملها، ال   .11
تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن مان إرضااع طفلهاا، علاى أن تحتساب فتارة هاذا 

 االنقطاع كساعات عمل مدفوعة األجر.

ل على خدمات األمومة والطفولاة وتنظايم األسارة، التاي تمكنهاا مان للمرأة الحق في الحصو   .12
 حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في األسرة.
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يحااق لكااال الاازوجين الحصااول علااى إجااازة باادون اجاار لمرافقااة األخاار فااي حالااة انتقالااه إلااى   .13
ن يتولى المشارع مكان عمل أخر غير مكان العمل األصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أ

الفلسطيني تحديد الحد األقصاى المصارب باه لمادة هاذا الناوع مان اإلجاازات، دونماا تميياز باين 
 الرجل والمرأة.

م للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بادون اجار للتفارغ لتربياة أطفالهاا وفقاا لشارو   .14
 خالل هذه المدة. يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها 

يحق للرجل والمارأة علاى حاد ساواء الجماع باين معاشاهما الاوظيفي وباين معاا  زوجاه دون   .15
انتقاااص عنااد الوفاااة، علااى أساااس انفصااال الذمااة الماليااة لكليهمااا، كمااا يمتااد هااذا الحااق ألبناااء 

 المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

مارأة لجميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمين الصاحي الخااص باالمرأة، وتساتفيد ال  .16
 العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها ألوالدها.

للمارأة العاملاة الحاق فااي الحصاول علاى كاماال مساتحقاتها المالياة ماان مكافاأة نهاياة الخدمااة   .17
 رج، دونما تمييز عن الرجل.  والمعا  وأية استحقاقات مالية أخ

ة االلتحااق بكافاة المؤسساات التعليميا ويشامل ذلاك، بجمياع مراحلاهللمرأة الحق فاي التعلايم    .18
س بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهالت المطلوبة للعمل في حقال التادري

الدراسااية والمعلومااات المقاررة للجنسااين، والتساااوي فاي فاارص الحصااول علااى المانح واإلعانااات 
 التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.

لقضااء للمرأة الحق في االلتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو األمية وا  .19
علااى الجهاال فااي المجتمااع، والتساااوي مااع الرجاال فااي فاارص المشاااركة فااي األنشااطة الرياضااية 

 والتربية البدنية.

ة الحااق فااي الحصااول علااى كافااة المعلومااات الطبيااة التااي تساااعدها فااي اتخاااذ قرارهااا للماارأ   .20
بمفرهاا، ومعاملتهاا باااحترام طاوال فتاارة رعايتهاا الصاحية، وحقهااا فاي احتاارام سارية وخصوصااية 

 عالجها. 

 ةللمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصاحية الشااملة مجاناا، وال يجاوز اساتغالل الطفلا  .21
 في التعليم المجاني. اأو بحقها أو بصحته اعمل يلحق ضررا بسالمتهاألنثى في أي 
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ن ماألنثى من اإليذاء والمعاملة القاسية سواء  ةيعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفل  .22
أو  ، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها باإليذاءاأو من الغرباء عنه اقبل ذويه

 قوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها. الضرب أو االعتداء على ح

أحكااام قااانون العماال علااى خاادم المنااازل وأقااارب صاااحب العماال ماان الدرجااة األولااى تطبيااق  .23
 والثانية.

 ضد الفقر والبطالة. العامالت وغير العامالت توفير الضمان االجتماعي للنساء .24

 اص.ة في القطاع الخفي الوظيفة العامة والمرأة العامل املةجسر الهوة بين حقوق المرأة الع .25

ماان المقاعااد  %30تعزياز مشاااركة الماارأة فااي العمال النقااابي، وتخصاايص نساابة ال تقال عاان  .26
 في الهيئات القيادية للنقابات لها.

 
 ثالثا: الحقوق الجنائية

 
للماااارأة الفلسااااطينية الحااااق فااااي التمتااااع بحقااااوق مساااااوية للرجاااال فااااي الحياااااة والحريااااة والسااااالمة  .1

 الشخصية.
فلسااطيني بالعماال علااى إلغاااء كافااة أحكااام قااوانين العقوبااات التااي تنطااوي علااى يلتاازم المشاارع ال .2

تمييز ضد المرأة، وعلى وجاه الخصاوص األحكاام الخاصاة بقضاايا الشارف والزناا، علاى نحاو 
 يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات. 

 علاى اعتباار تسااويهما فاييؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشاهادة الرجال،  .3
 شروم األهلية القانونية.

يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكااب جريماة إجهااض  .4
التاي  المرأة الحامل رغما عنهاا، وتاوفير قادرا كبيارا مان المروناة القانونياة فيماا يتعلاق باألساباب

 تها، باعتبارهااا أكثاار الحريصااين علااى سااالمتاادفع الماارأة الحاماال إلااى إجهاااض جنينهااا برغبتهاا
 حياته.و 

حقااق يتشادد العقوباات الجزائيااة المفروضاة علااى جارائم االغتصااب وهتااك العارض، علااى نحاو  .5
 الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجاريم مواقعاة الازو  لزوجتاه

 اقع عليها.رغما عنها باعتباره شكاًل من أشكال العنف األسري الو 
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يعمال المشاارع الفلسااطيني علااى تجااريم كافااة أشااكال العنااف الباادني والجنسااي والنفسااي الااذي قااد  .6
ة داخااال األسااارة، بماااا فاااي ذلاااك الضااارب والتعااادي الجنساااي علاااى أطفاااال األسااارة أ يصااايب المااار 

اإلنان، والعنف المتصل باغتصاب الازو  لزوجتاه، وغيرهاا مان الممارساات التقليدياة التاي قاد 
 أة داخل األسرة.تصيب المر 

للمااااارأة الحاااااق فاااااي أن تكاااااون فاااااي ماااااأمن مااااان التعاااااذيب أو المعاملاااااة أو العقوباااااة القاساااااية أو   .7
 الالإنسانية أو المهينة في المجتمع.

العناف  تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة األعراف والتقاليد والمعتقادات الدينياة التاي تبايح .8
عة لكل من يمارس مثل هذه األفعال، ماع تعويضاها ضد المرأة، وأن تدر  جزاءات قانونية راد

عمااا أصااابها ماان ضاارر وأذج، وكفالااة تأهيلهااا ومساااعدتها علااى الااتخلص ماان كافااة  ثااار هااذا 
اء العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيالت لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقض

 على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

 في القضايا المتعلقة في االغتصاب وهتك العرض. لمرأة الحق في تحرك الشكوج ل .9

 
 
 
 
 
 
 األهلية المدنية واألحوال الشخصية  المتعلقة بحقوق الابعا:  ر 

 
حاق التازو  وتأسايس أسارة دون أي قياد بسابب العارق  الثمانياة عشار ، للمرأة متى أدركت سان .1

 هوخااالل قياماا عنااد الاازوا ل فااي كافااة الحقااوق أو الجنسااية أو الاادين، وهااي متساااوية مااع الرجاا
 ولدج انحالله.

ال ينعقااااد الاااازوا  صااااحيحا إال برضاااااء طرفيااااه رضاااااء كااااامال ال إكااااراه فيااااه، وبإعرابهمااااا عنااااه  .2
 شخصيا دون إكراه المرأة عليه.



 12 زارة شؤون المرأةو    االتحاد العام للمرأة الفلسطينية                                                              

 الثمانياة عشارة سانة شمساية الحاد األدناى لسان زوا  الفتياات باعتبااريلتزم المشرع الفلسطيني  .3
زم ن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن األهلية القانونية الاالهذا الس كون 

 لمباشرة التصرفات القانونية.

تشترم الرسمية في توثيق عقاد الازوا  حفاظاا علاى حقاوق المارأة بعاد انحاالل رابطاة الزوجياة،  .4
ار هاذا الفحاص كما يشترم إجراء الفحص الطبي لكال الزوجين قبل الزوا  بفترة وجيزة، واعتبا

 شرطا من شروم صحة عقد الزوا .

األصل في عقد الزوا  الوحدانية والديموماة، ويجاوز للقاضاي اساتثناء الساماب للرجال باالزوا   .5
ماان ثانيااة شااريطة إبااداء أسااباب ضاارورية وملحااة، علااى أن يثباات القاادرة علااى اإلنفاااق والعاادل، 

لااام الزوجاااة الثانياااة بوجاااود زوجاااة باإلضاااافة إلاااى اشاااترام علااام الزوجاااة األولاااى بهاااذا الحاااق، وع
 سابقة.

للمااارأة الحاااق فاااي الحصاااول علاااى تعاااويض عااان الطاااالق التعسااافي، ومنحهاااا الحاااق فاااي طلاااب  .6
التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمارض مازمن أو عادم 

سباب تبارر عادم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أ
 جدوج استمرار رابطة الزوجية.

لاام يحصاالن  الالتااييعماال المشاارع الفلسااطيني علااى تفعياال دور صااندوق النفقااة إلعالااة النساااء  .7
ه على نفقتهن نتيجة تغيب الزو  المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلا  هاذ

 النفقة.

نثاى بماا ال يرتاب حرمانهاا مان نفقتهاا، كماا يعمل المشارع الفلساطيني علاى عادم إقارار ضام األ .8
 يعمل على تقرير حق األم في الحضانة. 

المسااواة فاي حاق كمع الرجال فاي جمياع مجااالت القاانون المادني،  للمرأة حق المساواة المطلق .9
 الملكية والتورين، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

ائم، وال يجااوز تحديااد هااذا المحاال بناااء علااى يحااق للماارأة اختيااار محاال إقامتهااا ومسااكنها الااد  .10
 رغبة الرجل لوحده دون االعتداد بواقع المرأة ورغبتها.

 تتساااوج الماارأة مااع الرجاال فااي كافااة الحقااوق المتعلقااة باألبناااء وتساايير البياات األسااري، كمااا  .11
 يحق لها الوالية والوصاية على األبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس العتبار نوع الجنس.

للمااارأة الحاااق فاااي ملكياااة وحياااازة ممتلكاااات األسااارة والتصااارف فيهاااا علاااى قااادر المسااااواة ماااع   .12
 الرجل.
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 للمرأة األهلية الكاملة في مزاولة األعمال التجارية باسمها ولصالحها.  .13

 يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزوا .  .14

 ثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصولللمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق ال  .15
 على إذن من أحد.

للماارأة حريااة التنقاال والساافر والعماال دون اشااترام الحصااول علااى إذن ماان أحااد، متااى بلغاات   .16
 األهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل. 
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 األولالملحق  

 
 
 

 اإلطار الدستوري لحقوق المرأة الف لسطينية
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 :األول حقالمل

 اإلطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطينية

سنة لتمثل هذا اإلطار الدستوري في وثيقة إعالن االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني المعدل 
2003 . 

 وثيقة إعالن االستقالل -أ
ة وعدم مساوا لإن البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المرأة في إطار من ا

لوطني التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل. شكلت وثيقة إعالن االستقالل التي أصدرها المجلس ا
في دورته التاسعة عشر في الجزائر، أساسا دستوريا مهما لمنظمة  1988الفلسطيني في العام 

 التحرير الفلسطينية في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية. 
 

 أينما كانوا. فيها يطورون هويتهم الوطنية ندولة فلسطين هي للفلسطينيي وجاء فيها نصا "إن
امتهم ية وكر والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياس

برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب  ياإلنسانية، في ظل نظام ديمقراط
اة وعدم المساو ألغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي و ورعاية ا

ر ل دستو التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظ
 يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل...".

 
، ه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواةمن خالل هذا النص، يتضح جليا أن هذ

ون، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، باإلضافة إلى تأكيدها على أن الناس سواء أمام القان
القا وعليه يمكن القول أن وثيقة إعالن االستقالل رسمت اتجاها يقوم على أساس إنصاف المرأة انط

 تفاقيات الدولية ذات الصلة. من شرعية حقوق اإلنسان واال
 
 القانون األساسي -ب

في الفصل األول منه ليقر الحقوق والحريات  2003جاء القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
العامة التي ترسم حدود ومالمح هذه الحقوق في النظام القانوني الفلسطيني. اخذ هذا القانون بمبدأ 

ر جدية ممن سبقه من المشرعين في ظل األنظمة السياسية والقانونية المساواة بين الجنسين بشكل أكث
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المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين. فحظر التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء، 
( من القانون األساسي الفلسطيني على أنه: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء 9فتنص المادة )
 نهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة". سواء ال تمييز بي

 

 السياسية: الحقوق -أ

  في الحياة السياسية العامة جنبا إلى جنب مع الرجل. حق مشاركة المرأة 

  .حق تشكيل األحزاب السياسية والمشاركة فيها على أي وجه 

 مؤسسات الشعبية. حق تكوين النقابات واالتحادات واألندية وال 

  .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 

 .حق المرأة الفلسطينية في إعطاء الجنسية إلى أبنائها 

 

 الحقوق االقتصادية: -ب

 شخصيتها القانونية المستقلة، وذمتها المالية المستقلة عن الرجل. للمرأة 

 يتها تقرير حرية المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونية أيا كانت، والحفاظ على ملك
 الخاصة. 

  .الحق االقتصادي على أساس مبدأ تكافؤ الفرص 

 حق المرأة في المساهمة الفاعلة في الحياة االقتصادية. 

 

 ماعية واالقتصادية: الحقوق االجت-ج

 .حق المرأة في العمل والرعاية الصحية واالجتماعية 
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  .حقها في التنظيم النقابي 

 .الحق في التعليم وحرية البحن العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني 

  .اعتبار رعاية األمومة والطفولة واجب وطني 

 لصحي ومستحقات العجز والشيخوخة. الحق في الضمان االجتماعي والتامين ا 

 

 : الحقوق المدنية والشخصية-د

  .الحق في السكن المالئم للحفاظ على الحياة األسرية الخاصة 

  .الحق في الحياة وسالمة الجسد 

  .حماية حرمة الحياة الخاصة للمرأة 

  .حقها في اإلقامة والتنقل 

  .الحق في التقاضي 

 كان، تجاه الدستوري في فلسطين يقرر مبدأ المساواة بين الكافة دون تمييز ألي سبباال  إن
لى شير إوبالذات على أساس الجنس، بالتالي فانه ال يجوز ألي تشريع كان قانون أو نظام أن ي

حرمان المرأة ألي من حقوقها على أساس نوعها االجتماعي وتحت طائلة البطالن لعدم 
 الدستورية. 
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 الثانيالملحق  
 
 

 حقوق المرأة في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية
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 :الثانيالملحق 
 حقوق المرأة في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية

 

ا فاي بالنظر إلى مجمل الحقوق التي أقارت للمارأة وفقاا للمعاهادات والمواثياق الدولياة، يمكنناا أن نجملها
 ها مختلف هذه الحقوق. تمثلت هذه القطاعات فيما يلي:ثالثة قطاعات رئيسية، أدرجت في مضمون

 الحقوق السياسية -أ

تمثلات هااذه الحقااوق بشاكل أساسااي فااي حااق الترشاح واالنتخابااات لكافااة االنتخاباات فااي الدولااة، والحااق 
فاي تاولي الوظااائف العاماة والخاصااة وماا يتصاال بهاا مان حقااوق، والحقاوق المتعلقااة بالجنساية الوطنيااة 

 وتغييرها واآلثار المترتبة عليها. ها من حين اكتساب

 االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة

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

 .1الحق في تقلد المناصب العامة، وممارسة جميع المناصب العامة في الدولة  

 

 2000لسنة  1325مجلس األمن رقم  قرار

 ت القاااارار فاااي المؤسسااااات واآلليااااا صنااااع ضماااااان زيااااادة تمثياااال الماااارأة علااااى جميااااع مسااااتويات
دار  ياة واإلقليمياة والدولياة لمناعالوطن  . وحلها اااتهالصراعاات وا 

 لصاااراعاتا ات حاااااالزياااااادة مشااااااركة المااااارأة فاااي جمياااااع مسااااااتويات صنااااااع القاااااارار فاااي عملياااااا 
حالل السالم  . وا 

 دةللقياام بالمسااعي الحميا خاصاات تعياين المزياااد ماان النساااء كممثااالت ومبعوثااات . 

                                                 
مواد(  8جاءت الحقوق السياسية المقررة للمرأة في هذه االتفاقية في نصوص المواد الثالثة األولى منها، بينما خصصت باقي النصوص ) 1

 ها منها.لتضع قواعد إجرائية خاصة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وانضمام الدول إليها وانسحاب
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 سااااهامها فاااي  األمااام المتحااادة الميدانياااة وخاصاااة باااين عملياااات السااااعي إلاااى زيااااادة دور الماااارأة وا 
 . اإلنسان والمساعدة اإلنسانية وق حق العساكريين والشارطة المدنياة وموظفاي مراقباينال

 ت جمياااع العملياااا يكفااال احتاااواءبماااا  اني فاااي عمليااااااات حفاااااظ الساااااالممراعاااااة المنظااااور الجنساااا
 . ذلك مناسبا كان الميدانياة علاى عنصار جنسااني حيثماا

  ا الخاصاااة، وكاااذلك بشاااأن أهميااااة تهاااالمااارأة وحقوقهاااا واحتياجا ةبشاااأن حمايااا تدريبياااة ماااااوادنشااار
درا  هااااذه العناااااصرو تداباااير حفاااظ الساااالم وبنااااء الساااالم،  جمياااع شاااراك المااارأة فاايإ  والتاادريب ا 

 فاي (اإلياادز)نقاص المناعاااة المكتساب ماةعلى التوعية بفياروس نقاص المناعاة البشاريةال متالز 
ة فالااوكبرامجهااا الوطنيااة لتاادريب األفااراد العسااكريين وأفااراد الشاارطة الماادنيين تمهياادا لنشاارهم  

 . تدريب مماثل على في عملياات حفاظ السااالم لعااملينحصاول األفاراد المدنياين ا

 وتنفيااذها، جميااع األطااراف الفاعلااة المعنيااة، عنااد التفاااوض علااى اتفاقاااات الساااالم إلااى الطلااب 
 :األخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي

 نالتاوطي ادةإلاى الوطاان وا عااا دةااة أثناااء اإلعااامراعااة االحتياجاات الخاصاة للمارأة والفت .1
 نتااهاءاوما يتعلق من هذه االحتياجات بإعاادة التاأهيل وا عااادة اإلدمااا  والتعمااير بعااد 

 .الصراع

 انالسااكبهاا  الاتي يقااوم الم المحلياة للمارأة والعمليااتاتخااذ تداباير تدعام مباادرات السا  .2
 ذ اتفاقااااات لياااات تنفيااا تشااارك المااارأة فاي جمياااع ااااير، وتداباألصليااون لحاال الصراعااات

 . السالم

تعلاق ي ماا للماارأة والفتاااة، وخاصااة اإلنساان اتخاذ تدابير تضمان حماياة واحاترام حقاوق  .3
 . لنظام االنتخابي والشرطة والقضاءمنها بالدستور وا

 والفتيااات وحمااايتهن وخاصااة  اءقااوق النسااالمنطبااق علااى ح  الاادولي  لقااااانون ل االحتاارام الكاماال
 ااتتفاقياااالالمنطبقااة علاااى هاااذه األطاااراف بموجاااب  االلتزامااات باعتباااارهن مدنياااات، وال سااايما

 الدولية. 

 فتيااات ال تحمااي األطاااراف فاي الصراعاااات المسااالحة إلاى أن تتخاااذ تداباااير خاصاااة جمياع دعوة
 سااايما ال حاااااااالت الصاااااراع المسااااالح، فاااي أساااااس الجنااااس والنساااااء ماااان العنااااف القااااائم علااااى

 . واألشكال األخرج لإليذاء الجنسي االغتصاب

 المسائولين ومقاضااة العقاااب ماان لإلفااالت نهاية مساؤولية جمياع الادول عان وضاع علاى يشادد 
المتعلقااة بمااا  تلااك بمااا فاي ذلااك عن اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنساانية وجرائاام الحاارب،
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فااي هاااذا  ،والتأكيااد تتعاارض لاااه النسااااء والفتياااات مااان عناااف جنساااي وغااايره مااان أشااكال العنااف،
حيثماا  الصالة، أحكااام العفااو والتشاااريعات ذات انضارورة اساتثناء تلاك الجرائام معلى الصادد، 

 . أمكن

 اجاااااتاالحتي ومراعاااااةجئااااين، ومسااااتوطنات الال لمخيمااااات واإلنساااااني الطااااابع الماااادني احتاااارام 
 . دج تصميم تلك المخيمات والمستوطناتلفي ذلك  بما الخاصة للمرأة والفتاة،

  ختلفااااة علااااى مراعاااااة االحتياجااااات الم اإلدمااااا  وا عاااااادة خطااااا ناااااازع الساااااالب والتساااااريحوضااااع
 . ُمعالياهم احتياجات إناثاا وذكاورا وعلاى مراعااااة قينللمقااتلين السااب

 ار فاي المتحاادة، للنظا األماام ماان ميثاااق 41خااذت تدابااير بموجااب المااادة اتكلمااا  ،مجاددا يؤكد
 الخاصااة ياجاااتاالحت اعاااااةمر  السااااكان المدنيااااين، مااااع علااااىاآلثاااار المحتملاااااة لتلااااك التدابااااير 

 . للنظر في منح االستثناءات اإلنسانية المناسبة للمرأة والفتاة، وذلك

  ااااك ماااا فااي ذلاوحقاااوق المااارأة، ب الجنساااانية بعثااااات مجلااااس األماااااان لالعتباااااارات عاااااةضمااااان مرا
 .والدولية النسااائية المحليااة موعاااتلمجعاان طريااق التشاااور مااع ا

 الم، ء السااالماارأة فاي بنااا ودور ألثار الصاراع المسالح علااى الماارأة والفتاااة، بدراساة الادعوة للقياام
 . واألبعااد الجنساانية لعملياات الساالم وحال الصراعاات

 

 
 
 

 االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة
 

  عدم جواز تأثر جنساية الزوجاة األصالية لادج زواجهاا مان أجنباي، أو انفصاالها عناه باانحالل
 رابطة الزوا .

 اكتسابه لجنسية دولة أخرج. عدم جواز تأثر جنسية الزوا  بتغيير الزو  لجنسيته، أو 
  يجوز للزوجة األجنبية من احد مواطني الدول األعضااء طلاب الحصاول علاى جنساية زوجهاا

مع احتفاظها بجنسيتها األصلية، وتخضع في ذلك لشروم التجنس التي قد تفرضاها مصالحة 
وز ، وال يجااألمن القومي أو النظام العام في دولة جنسية الزو  دون تمييز بين الرجال والمارأة

 تأويل هذه االتفاقية على نحو يسحب امتياازا مانح للزوجاة ساواء كاان تشاريعيا أو قضاائيا فيماا
 يتعلق بحق طلبها الحصول على جنسية زوجها.
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 إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة

 
  ضاامان حقهااا فااي التصااويت فااي جميااع االنتخابااات، وضاامان حقهااا فااي ترشاايح نفسااها لجميااع

 نبثقة عن االنتخابات العامة.الهيئات الم
 .ضمان حقها في التصويت في جميع االستفتاءات العامة 

 .ضمان حقها في تقلد المناصب العامة، ومباشرة جميع الوظائف العامة في الدولة 

  وجوب أن تتمتع المرأة بكافة الحقاوق المقاررة للرجال فيماا يتعلاق باكتسااب الجنساية أو تغييرهاا
يترتااب علااى الاازوا  ماان أجنبااي أي مساااس بجنسااية الزوجااة، أو يفاارض  أو االحتفاااظ بهااا، وال
2عليها جنسية زوجها.   

 
 اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

 
 ضمان تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة.  

 وان تضمن للمرأة حق التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة. 

  فاااي ترشاااحها فاااي كافاااة الوظاااائف العاماااة فاااي الدولاااة وشاااغل وظاااائف حيوياااة فاااي كافاااة والحاااق
مؤسسااات الدولااة العاماااة، سااواء علاااى الصااعيد الاااداخلي أو الخااارجي، مااان خااالل إدرا  كوتاااه 
قانونيااة للنساااء ماان بااين المرشااحين فااي كافااة االنتخابااات فااي الدولااة، لضاامان تمثاايلهن بشااكل 

3فاعل وأساسي.   
 قوقااا مساااوية للرجاال فيمااا يتعلااق باكتساااب الجنسااية وتغييرهااا أو االحتفاااظ أن تضاامن للماارأة ح

بهااا، فكثياارا ماان الاادول تمااارس تميياازا ضااد رعاياهااا ماان النساااء  التااي يتاازوجن بأجانااب، حياان 
تمتااد الجنسااية الوطنيااة إلااى الزوجااة األجنبيااة ماان زو  وطنااي، بينمااا ال يمتااد هااذا الحااق إلااى 

ق كماا ال تتعامال الكثيار مان الادول بمبادأ المسااواة فيماا يتعلاالزو  األجنبي من زوجة وطنياة، 
 بأبناء الوطنية المتزوجة من أجنبي مع أبناء األجنبية المتزوجة من وطني.

 

                                                 
 من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة. 5م 2

 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. 7م  3
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 ة واالجتماعيةالحقوق االقتصادي -ب
 

لرجل اتعتبر هذه الحقوق أكثر الحقوق التي وجدت اهتماما دوليا فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة بين 
ى المرأة، إدراكا من المجموعة الدولياة بمادج التاأثير الاذي يحدثاه الوضاع االقتصاادي واالجتمااعي علاو 

مجمل تحقيق هذه المساواة، خاصة فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، حيان أصابحت المارأة تلعاب دورا 
فاي هاذا  هاما ومحورياا فاي زياادة الادخل األساري والقاومي، علاى نحاو شااركت فياه الرجال بدرجاة كبيارة

 المجال.
 

 إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
 

 .4مكافحة جميع أنواع االتجار بالمرأة واستغاللها جنسيا  
 ة حماية حق المرأة في التعليم على كافة درجاته، من حين االلتحاق بكافة المؤسسات التعليمي

 عمال فاي حقال التادريسبجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراساية والماؤهالت المطلوباة لل
 المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية، 

  التساوي في إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تسااعد علاى كفالاة صاحة األسارة
5ورفاهيتها.  

 حقها في العمل وتلقي التدريب المهني وحرية اختيار مهنتها.  

 افااأة مساااوية لمكافااأة الرجاال والتمتااع بمعاملااة مساااوية للرجاال داخاال بيئااة حقهااا فااي تقاضااي مك
  .العمل

  حقهاااا فاااي التمتاااع بإجاااازات مدفوعاااة األجااار واالساااتحقاقات التقاعدياااة والضااامانات االجتماعياااة
  .المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل

 عائلية علاى قادم المسااواة ماع الرجال، ومناع فصالها مان العمال حقها في تقاضي التعويضات ال
فااي حالااة زواجهااا أو حملهااا، ومنحهااا كافااة االمتيااازات التااي تتناسااب مااع طبيعتهااا ماان إجااازة 

 أمومة مدفوعة األجر. 

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

 من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة. 9م  5
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   تماانح الماارأة امتيااازات إضااافية عاان الرجاال فيمااا يتعلااق بطبيعااة عملهااا تناسااب صااميم تكوينهااا
6الجسدي.   

 
 لقضاء على أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية ا

 
  أن تراعااي المنظومااة التعليميااة فااي الدولااة تفهمااا صااحيحا ومتحضاارا لاادور الماارأة الهااام فااي األساارة

  .باعتبارها نواة المجتمع

  أن تلتاازم الاادول بااان تعتاارف أن مسااؤولية تربيااة األبناااء فااي األساارة مسااؤولية مشااتركة بااين الرجاال
تتبعه ضارورة إقامااة هياكال أساساية اجتماعياة )مثال إقارار نظام إجااازات والمارأة، األمار الاذي قاد يسا

7خاصة لآلباء تمكنهم من المشاركة االيجابية والفعالة في هذه التربية(.  
  اتخااااذ كافاااة التااادابير التشاااريعية والعملياااة الخاصاااة بالقضااااء علاااى كافاااة أساااباب االتجاااار الجنساااي

 .بالمرأة

 جتمع، واتخاذ تدابير عقابية صاارمة لكال مان ينتهاك حرماة توفير فرص عمل كافية للنساء في الم
 المرأة الجسدية والنفسية. 

  اتخااااذ كافاااة التااادابير الخاصاااة بمااانح المااارأة حقوقاااا مسااااوية للرجااال فاااي مجاااال التربياااة، وذلاااك وفقاااا
8للمعايير التالية:  

 مااانح شاااروم متسااااوية فاااي التوجياااه الاااوظيفي والمهناااي، وعااادم التميياااز فاااي الفااارص الممنوحاااة .1
 للجنسين فيما يتعلق بتكافؤ فرص التعليم العالي.

 التساوي في المناهج الدراسية واالمتحانات ومستويات مؤهالت المدرسين. .2

 التساوي في فرص الحصول على المنح الدراسية واإلعانات المالية األخرج. .3

 التساوي في فرص االلتحاق ببرامج محو األمية والقضاء على الجهل في المجتمع. .4

 اوي في فرص المشاركة في األنشطة الرياضية والتربية البدنية.التس .5

  تمتع النساء بالحق المطلق في العمل، من خالل النص الصريح على عدد من التدابير الاذي
 يجب أن تتخذها الدول األطراف في هذا المجال على النحو التالي:

                                                 
 أة.من إعالن القضاء على التمييز ضد المر  10م 6

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

 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. 10لمزيد من التفاصيل انظر نص المادة   8
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لايم فرص التدريب المهناي والتع مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل المتوفرة لكليهما، وتوفير .1
 للمرأة الكفيل بتحقيق هذا التكافؤ.

ثقافياة و كفالة حرية المرأة في انتقاء المهنة التي تناسبها، وقيام الادول بتاوفير أنماام اجتماعياة  .2
تاي تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة مان المهان والحارف ال

 ل.استأثر بها الرجا

مساواة المرأة للرجل في األجر فاي نفاس العمال، وكفالتهاا بالضامان االجتمااعي المناساب لهاا،  .3
 وكفالة ظروف العمل ومتطلباته.

حماياااة المااارأة فاااي مكاااان العمااال مااان كافاااة أشاااكال التميياااز القاااائم علاااى الحالاااة االجتماعياااة أو  .4
 األمومة.

فااااي مكااااان العماااال، وخاصااااة حمايااااة الماااارأة ماااان كافااااة أشااااكال العنااااف التااااي قااااد تتعاااارض لهااااا  .5
9المضايقات الجنسية التي يتعرضن لها.  

 الصحية للمرأة.  اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان الرعاية   
 زالة أيا  عقباات قانونياة أو اجتماعياة ةالحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة لها، وا 

  .تؤثر على هذا الحق

 زالة كافة اتخاذ جميع التدابير الخا صة بحصول النساء على جميع خدمات الرعاية الصحية وا 
األسااباب التااي تحااول دون ذلااك، ماان فقاار أو أميااة أو العاازل الباادني الااذي تتعاارض لااه النساااء 

 الريفيات.
 ضمان االستقالل المالي للمرأة، لضمان مباشراتها لمهامها األسرية والتجارية بشكل مستقل.  

 في المعاملة المالية بين الرجال والمارأة، ومانح النسااء كافاة اإلعاناات  إزالة كافة أشكال التمييز
الماليااة والتااأمين الااذي قااد يماانح للرجاال، وتحقيااق المساااواة فااي شااروم هااذه اإلعانااات، وكااذلك 
المساواة المطلقة في المعامالت المصارفية مان خاالل الحظار علاى التميياز باين الرجال والمارأة 

1في هذا المجال. 0  

                                                 
، أن تدر  1992لعام في هذا الشأن طالبت االتفاقية جميع الدول األطراف في التوصية الثانية عشرة المعتمدة في الدورة الثامنة للجنة في ا  9

مل، كان العفي تقاريرها إلى اللجنة )لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة( معلومات عن التشريعات الصادرة ضد المضايقات الجنسية في م
في  تتعرض لها أوصت اللجنة بان تعتمد الدول األطراف تدابير قانونية فعالة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد 1992وفي العام 

 مكان العمل. 

1  من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. 13م  0
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 أهميااة عماال الريفيااات ومساااهمتهن فااي رفاهيااة أساارهن واقتصاااد بلاادانهن، وضاامان االعتااراف ب
ئااة مشاااركة الماارأة الريفيااة فااي إعااداد وتنميااة التخطاايا اإلنمااائي لكااي تااتمكن الماارأة ماان إيجاااد بي

 جيدة لتنمية قدراتها االجتماعية واالقتصادية.
 

 هااالتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديالت

1الحق في عدم جواز تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة 1  ،
1أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنش ت التي ال يشتغل فيها غير أفراد األسرة الواحدة 2  . 

 بشأن تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل 100االتفاقية رقم 

 ق مباادأ تسااوي األجاار باين العمااال والعاامالت عنااد قياامهم بعماال متكاافئ، ويمكاان وكفالاة تطبيا
أي جهاااز قااانوني، أو  -2القااوانين أو اللااوائح القوميااة.  -1أن يطبااق هااذا المباادأ عاان طريااق: 
 -4االتفاقات الجماعياة باين أصاحاب العمال والعماال.  -3معترف به قانونا لتحديد األجور. 

1المختلفة.الجمع بين هذه األساليب  3    

 االتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده

 1ال يجوز السماب بتشغيل المرأة خالل األسابيع الستة التالية للوضع 4  . 

  يحااق للماارأة االنقطاااع عاان العماال إذا قاادمت شااهادة طبيااة تفيااد تاارجيح حصااول الوضااع خااالل
1ستة أسابيع. 5  

 ول علاى مزاياا مالياة كافياة تمكنهاا هاي وطفلهاا مان تمكين المرأة خالل هذا الظرف مان الحصا
  .المعيشة في أحوال صحية طيبة

                                                 
1 الصناعات التي  -2المناجم والمحاجر واألعمال األخرج المتصلة باستخرا  مواد من باطن األرض.  -1يقصد بالمنشأة الصناعية:  1

صالحها.   المتصلة بأعمال الترميم واإلصالب الخاصة باألبنية والطرق والمشاءات.  ألعمالا -3تتناول تصنيع األدوات وتحويلها وتنظيفها وا 

1 ق ورد استثناء على هذا المبدأ يتعلق بحالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى توقف العمل في المنشاة ألسباب قاهرة غير متوقعة، وعندما يتعل 2
 اء الليل.بشأن تشغيل النساء أثن 4من االتفاقية رقم  4ر نص المادة العمل بمواد أولية قابلة للتلف السريع. لمزيد من التفاصيل انظ

1  من اتفاقية تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل. 2م 3

1  أ/3 م  4
1  ب/3 م 5
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 كما يحق للمرأة الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة.  

  يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحاة اليومياة خاالل سااعات عملهاا، ال
 مكن من إرضاع طفلها. تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة لتت

  إذا ما تغيبت المرأة عن عملها للظروف المشار إليها أعاله لفترة زمنية أكثر من المسموب بهاا
نتيجة مرض بشهادة طبية، تفيد أن هذا التغياب نااتج عان الحمال أو الوضاع، قاد جعلهاا غيار 

بالفصاال ماان  قااادرة علااى تحماال أعباااء العماال، فانااه ال يجااوز قانونااا لصاااحب العماال أن ينااذرها
عملها، وال أن يرسل إليها إنذارا بالفصل تنتهي مدته خالل هذا الغياب، باساتثناء الحالاة التاي 

1تتعدج فيها فترة غيابها المدة المنصوص عليها قانونا في التشريعات الداخلية لدولتها. 6  

  ة إجاازة أسابوعا تشامل فتار  12يحق للمرأة الحصول على فترة إجاازة لمموماة لفتارة ال تقال عان
 إجبارية بعد الوضع، متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع. 

فااي حالااة ماارض الماارأة نتيجااة الحماال، فيحااق لهااا الحصااول علااى إجااازة إضااافية قباال الوضااع، علااى أن 
  .ترفق أسباب طلبها هذا بشهادة طبية معتمدة

 1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 

 مساااااواة الماااارأة بالرجاااال فااااي كافااااة تشااااريعات العماااال، ووجااااوب أن تشااااتمل هااااذه  العماااال علااااى
التشااريعات علااى أحكااام خاصااة منظمااة لعماال الماارأة فااي كافااة القطاعااات االقتصااادية، وعلااى 

1األخص قطاع الزراعة. 7  
  العمل على ضمان تكافؤ الفرص فاي االساتخدام باين المارأة والرجال فاي كافاة شاروم وظاروف

1المرأة العاملة األجر المماثل للرجل في نفس العمل.العمل، وضمان منح  8  
  العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قادم المسااواة ماع الرجال فاي كافاة مراحال

1التعليم، وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل. 9  
 بعاد فتارات انقطاعهاا المساموب  العمل على ضمان توفير تسهيالت إعادة تدريب المرأة العاملاة

بااه قانونااا عاان مجاااال العماال، كمااا يحظااار تشااغيل النساااء فاااي األعمااال الخطاارة أو الشااااقة أو 

                                                 
1  .وبعده الوضع قبل النساء باستخدام الخاصة 3 رقم االتفاقية من 4م 6
1  1976 االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام من 2م 7

1  1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام  من 3م 8

1  1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام  من 4م 9
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الضاارة بالصاحة واألخااالق التاي يحااددها المشارع فااي كال دولااة، وال يجاوز تشااغيل النسااء لاايال 
اشاى ماع مناا  على أن تتولى الجهات المختصة في كل دولة تحديد فترات الليل طبقا لما يتم

2وتقاليد كل دولة. 0   
  يلتزم كل صاحب عمل في المنش ت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئاة دار للحضاانة

بمفرده أو باالشتراك مع منش ت أخرج، بحيان تحادد التشاريعات الداخلياة للادول شاروم إنشااء 
2ومواصفات ونظام دور الحضانة. 1  

 كلف بها المارأة العاملاة أثنااء الفتارة األخيارة للحمال، وجوب العمل على تخفيف األعمال التي ت
2وفي الفترة األولى عقب الوالدة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في هذه الفترات. 2  

  يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمادة ال تقال عان عشارة
ن ساتة أساابيع، ويحظار تشاغيلها قبال أسابيع، على أن ال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضاع عا

انقضاااء الماادة المااذكورة، كمااا يحااق للماارأة المتزوجااة أن تماانح إجااازة مرضااية خاصااة فااي حالااة 
المااارض النااااجم عااان الحمااال أو الوضاااع طبقاااا لماااا يحااادده المشااارع فاااي كااال دولاااة، علاااى أن ال 

جمياع  تحتسب هذه اإلجازات ضامن اإلجاازات المرضاية المنصاوص عليهاا فاي القاانون. وفاي
ا الحاااالت يحظاار فصاال الماارأة العاملااة أثناااء حملهااا أو قيامهااا بإجااازة الوضااع، أو أثناااء أجازتهاا

 المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
  كما أجازت االتفاقية لكاال الازوجين الحاق فاي الحصاول علاى إجاازة بادون اجار لمرافقاة األخار

ل الدولة أو خارجها، على أن في حالة انتقاله إلى مكان أخر غير مكان العمل األصلي، داخ
تتولى التشريعات الداخلياة للادول تحدياد الحاد األقصاى المصارب باه لهاذا الناوع مان اإلجاازات. 
كمااا أجااازت االتفاقيااة للماارأة العاملااة الحااق فااي الحصااول علااى إجااازة باادون اجاار للتفاارغ لتربيااة 

لاادول، علااى أن تحااتفظ أطفالهااا وذلااك وفقااا للشااروم والماادد التااي تحااددها التشااريعات الوطنيااة ل
الماااارأة بوظيفتهااااا خااااالل هااااذه الماااادة. كمااااا يجااااب أن تشااااتمل تشااااريعات التأمينااااات االجتماعيااااة 

 الخاصة بكل دولة تأمينا خاصا باألمومة.

   كمااا أجااازت االتفاقيااة لكاال ماان الرجاال والماارأة علااى حااد سااواء الحااق فااي الجمااع بااين معاشااهما
فااااة، علاااى أسااااس انفصاااال الذماااة المالياااة الاااوظيفي وباااين معاااا  زوجاااه دون انتقااااص عناااد الو 

                                                 
2  1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام  من 7و ،6و ،5 المواد نصوص انظر 0

2  1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام  من 8م 1

2  1976االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام  من 9م 2
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للرجل عن المرأة في التشريعات القانونية العربية. كما يمتد هذا الحق ألبناء المرأة العاملة فاي 
 الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

 ازات التااأمين كمااا نصاات االتفاقيااة علااى أن لجميااع أفااراد األساارة الحااق فااي االسااتفادة ماان امتياا
الصااااحي الخاااااص بااااالمرأة، وتتااااولى التشااااريعات الخاصااااة بكاااال دولااااة تحديااااد ماهيااااة المقصااااود 
باألسااارة، كماااا يحاااق للمااارأة العاملاااة الحصاااول علاااى المااانح العائلياااة المالياااة فاااي حالاااة إعالتهاااا 
ألوالدهااا، كمااا يحااق للماارأة العاملااة الحصااول علااى كاماال مسااتحقاتها الماليااة ماان مكافااأة نهايااة 

 مة أو المعا  أو أية استحقاقات مالية أخرج دونما أدنى درجة تمييز عن الرجل.الخد

 لحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصيةا -ج

على الرغم من صعوبة تناول مثل هذا النوع من الحقوق على الصاعيد الادولي، نظارا التصاالها بشاكل 
ى مختلفاة، وتناولهاا أماورا قانونياة يصاعب توحيادها علامباشر بثوابت دينية وعقائدياة فاي المجتمعاات ال

الصااعيد الاادولي، نظاارا لخصوصااية كاال مجتمااع وكاال تنظاايم قااانوني وطنااي علااى هااذا الصااعيد، إال أن 
ة المواثيااق والمعاهاادات الدوليااة لاام تكاان لتغفاال تنظاايم مثاال هااذا النااوع ماان الحقااوق، إدراكااا منهااا بصااعوب

 ين الرجل والمرأة دون التطرق لها.الوصول إلى تحقيق نوعا من المساواة ب

ورغبااة ماان المجتمااع الاادولي ماان تنظاايم مثاال هااذا النااوع ماان الحقااوق دون المساااس بالمعتقاادات الدينيااة 
للمجتمعااات وثوابتهااا الوطنيااة علااى الصااعيد األسااري، جاااءت هااذه المواثيااق لتضااع حاادودا عامااة لهااذه 

 عرض لخصوصية المجتمعات المحلية.الحقوق دون أن تخوض في تفاصيلها رغبة منها في عدم الت

 

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

  ال ينعقاااااد الااااازوا  قانوناااااا إالر برضاااااا الطااااارفين رضااااااء كاااااامال ال إكاااااراه فياااااه، وبإعرابهماااااا عناااااه
ور بشخصيهما بعد تأمين العالنية الالزمة، وبحضور السالطة المختصاة بعقاد الازوا ، وبحضا

 شهود وفقا ألحكام القانون المختص في الدولة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السلطة
المختصااة باسااتثنائية الظااروف، وبااأن هااذا الطاارف قااد أعاارب عاان رضاااه أمااام ساالطة مختصااة 

 وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا. 
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 ن هام دناى لسان الازوا ، وال ينعقاد قانوناا زوا  مااتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعياين حاد أ
دون هاااذا السااان، ماااا لااام تقااارر السااالطة المختصاااة اإلعفااااء مااان شااارم السااان ألساااباب جدياااة، 
لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما. وتلتزم السلطة المختصة بتسجيل جمياع عقاود الازوا  فاي 

 سجل رسمي مناسب. 

 إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
 

  كافااة التاادابير الكفيلااة بتمتااع الماارأة بحقااوق مدنيااة مساااوية للرجاال، دون اإلخااالل بمبااادأ اتخاااذ
2وحدة وانسجام األسرة، وال سيما في الحقوق التالية: 3  

 .دارة الممتلكات الخاصة والتصرف بها ووراثتها  حق التملك وا 
 .حق التمتع باألهلية القانونية الكاملة 

  فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحق التنقل والسفر.كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل 

  حق المارأة فاي اختياار زوجهاا بمحاض إرادتهاا، وتسااويها ماع الرجال فاي كافاة الحقاوق الناشائة
عن عقاد الازوا ، والحقاوق الناشائة عان حلاه، واألخاذ بعاين االعتباار مصالحة األبنااء كمعياار 

 عقد خطوبة الفتيات غير البالغات.أولي لتقرير هذه الحقوق، كما يحظر زوا  الصغار و 

 
 
 
 

 اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
 

  وجوب مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.  

 ية كفالة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجاالت القانون المدني )مثل المساواة في حق الملك
  .والتورين وحق المرأة في إدرا  عقود خاصة لصالحها(

 حق المرأة في اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم.  

                                                 
2  من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة. 6م3
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  حظاار كافااة أشااكال التمييااز فيمااا يتعلااق بقااانون األساارة، فكثياارا مااا تحاارم الماارأة ماان حقهااا فااي
ا اختيااار زوجهااا، وكثياارا مااا تحاارم ماان اختيااار أساالوب التربيااة الااذي ترتئيااه ألوالدهااا، وكثياارا ماا

هاي رأت بعادم جادوج اساتمرارها أو تضاررها مان يصادر حقها في إنهاء عالقتهاا الزوجياة إن 
 استمرارها. 

 ور تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األم
 المتعلقااة بااالزوا  والعالقااات العائليااة". وفااي هااذا الشااأن جاااءت االتفاقيااة لتفصاال هااذه الحقااوق 

 على النحو التالي:
 ى عقد الزوا .الحق في الرضا عل 
 . الحق في اختيار الزو 

 .الحقوق الناشئة عن انعقاد عقد الزوا  أثناء الحياة الزوجية 

 .الحقوق المتعلقة باألبناء وتسيير البيت األسري 

 مقاارر لمصاالحة األبناااء ولاايس العتبااار نااوع  والحااق فااي الواليااة والوصاااية علااى األبناااء لمااا هاا
 الجنس.

 الحق في العمل واختيار طبيعته. 

 .الحق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة والتصرف فيها 

 

 

 


