
 الفلسطينيةالوثيقة الحقوقية للمرأة 

  :المقدمة

طة الفلسطينية منذ قيام السل تأتي هذه الوثيقة الحقوقية نتاج لعمل المؤسسات واألطر النسوية الفلسطينية 
وهي تعتبر اطارا عاما يعكس الجهود المختلقة لحماية حقوق المرأة  وحتى المرحلة الحالية.  1994عام 

مكانتها في المجتمع الفلسطيني والحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي انجزتها الفلسطينية وتعزيز 
  .في المراحل التاريخية المختلفة سواء الرسمية منها او غير الرسمية المؤسسات النسوية الفلسطينية 

  

ا. فيها و انطالقا مما اقرته وثيقة االستقالل من توجه يقضي "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كان
يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية 

والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين 
قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمساواة األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية 

وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل....." وثيقة 
حقوق المرأة الفلسطينية في عملية بناء  واعماال لهذه المرجعية ، انطلقت وثيقة  1988إعالن استقالل.

 :من مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. وتسعى نحو تحقيق االهداف التاليةالدولة الفلسطينية 

 الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الوطنية للمرأة الفلسطينية والعمل على تطويرها .1
الوطنية الفلسطينية باعتماد الوثيقة الحقوقية كمرجعية في سن التشريعات الفلسطينية  الزام السلطة .2

  .موائمة القائم منها مع محتوى الوثيقة الوطنية وضمانووضع السياسات 
   ثيقةالو  القانونية لهذهوالمرتكزات  المرجعيات الدوليةكما نصت عليه  لحقوق المرأة توطين  .3
  النسوي  توحيد الخطاب .4
 واليات تنفيذها االولويات وسبلاالتفاق على استراتيجية وطنية لتحديد  .5

  

الحقوق والمبادئ القانونية، ورغم ان جزءا منها حقوقا تم انجازها على إن هذه الوثيقة تتضمن عددا من 
مر التاريخ النضالي للمرأة الفلسطينية، وقد تم التأكيد عليها مجددا في هذه الوثيقة اعتبار أنها تشكل 

 . حقوقا مكتسبة للمرأة يجب وال يجوز التراجع أو التنازل عنه

  

 



  : محاور اساسية هي أربعة تتناول الوثيقة حقوق المرأة في 

  

  الحقوق السياسية-

  الحقوق المدنية-

  الحقوق أالجتماعية االقتصادية والثقافية-

  حقوق المرأة في النزاعات المسلحة واالحتالل-

  

يتناول االحكام وااللتزامات الواجبة على دولة فلسطين من اجل  أما الجزء اآلخر من هذه الوثيقة، فإنه 
   .جاء في هذه الوثيقة الحقوقيةتنفيذ ما 

 2012وحتى  1994لمحة تاريخية حول اعداد الوثيقة الحقوقية منذ عام 

األسس  1988وضعت وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في العام  
واة" كأحد "مبدأ المسا والمبادئ القانونية لبناء الدولة الفلسطينية، وكان من بين أهم هذه األسس، اعتمادها

   .الركائز الرئيسية التي يجب أن تبنى عليها المنظومة القانونية الفلسطينية

، بادر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 1993وتزامنا مع بدء العمل لقيام السلطة الفلسطينية الوطنية عام 
ثيقة ضالي منها والتنموي الى صياغة و مستلهما الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية على كافة االصعدة الن

حقوقية للمرأة الفلسطينية تم نقاشها مع الكوادر النسائية الفلسطينية خارج الوطن وبالتفاعل مع االطر 
النسوية السياسية والمؤسسات النسوية في الوطن. ترتكز على اساس المساواة وعدم التمييز وتحمي حقوق 

دنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. وتم االعالن عنها في مدينة المرأة في المجاالت السياسية والم
  .. وقد باركها الرئيس الشهيد ياسر عرفات ) ابو عمار( رحمه هللا1994القدي في اب 

، على اثر حادث حريق 2998قدم االتحاد قائمة مطالب قانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 
عاملة ، اكد على حقوق المرأة العاملة وتوفير  14والذي استشهدت فيه  معمل الوالعات في الخليل

  .السالمة المهنية للنساء في اماكن العمل

للمجلس التشريعي من قبل االتحاد ركزت فيها على قانون االحوال  2000تقديم مذكرة قانونية عام 
  الشخصية وقانون العقوبات



ون مع وزارة شؤون المرأة ومعهد حقوق في جامعة بيرزيت في عام تم مراجعة بنود الوثيقة وتطويرها بالتعا
، وقد كانت حصيلة هذا الجهد المبذول أن تم إرساء العديد من المبادئ القانونية الراعية 2005-2006

لحقوق المرأة في العديد من التشريعات الفلسطينية، ولعل أهم وآخر هذه االنجازات هو التقدم الملحوظ 
لمرأة الفلسطينية على صعيد التشريعات الناظمة لالنتخابات وعلى وجه الخصوص ما الذي حققته ا

 .تضمنه قانون االنتخابات العامة

اقتصر العمل في الوثيقة الحقوقية على عملية التوعية الميدانية للنساء في الفروع والمحافظات من قبل 
ها وبعض المؤسسات النسوية، بهدف التعريف ب كل من وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

  .ونشرها في النساء في المجتمع الفلسطيني عامة

لم يتم العمل بمنهج منظم وواضح وضمن خطة عملية من قبل االطراف المختلفة من اجل العمل على 
تراتيجيات ستبنيها من قبل السلطة الفلسطينية بشكل عام سواء في القانون االساسي او في السياسات واال

   .العامة

، تم اعادة فتح النقاش على الوثيقة الحقوقية من اجل العمل على تطويرها بما يتالءم مع 2012وفي عام 
احتياجات النساء في المرحلة الحالية. اعتمدت عملية تطوير وثيقة حقوق المرأة بتبني النهج التشاركي في 

استنادا على احتياجات النساء من جميع الفئات والمناطق  عملية اإلعداد، انطالقا من اهمية بناء الوثيقة
   .الجغرافية المختلفة

تم عقد لقاءات موسعة في المواقع المختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم التعريف 
الب طعقد مجموعات نقاش مركزة في المواقع ذاتها من اجل تحديد الم بالوثيقة الحقوقية للمرأة ومن ثم تم 

واألولويات من قبل النساء انفسهن . والتي تم عرضها فيما بعد على المؤسسات النسوية الفلسطينية 
  .العتمادها واألخذ بها في عملية بناء الخطط واالستراتيجيات المستقبلية

هناك وعي ومطلب واضح من قبل المؤسسات النسوية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون 
بأهمية العمل على ترجمة الوثيقة الحقوقية الى خطة تنفيذيه من خالل تحديد االولويات النسوية  رأة الم

في فلسطين لفترة زمنية محددة وواضحة، ليتم تبنيها من قبل الجهات العاملة في الموضوع. والعمل على 
ى االولويات اتية، استنادا علايجاد االليات التنسيقية والتواصل فيما بينهم في عملية بناء الخطط المؤسس

التي تم تطويرها استنادا على احتياجات النساء انفسهن في المجتمع ومن خالل عمل المؤسسات النسوية 
  .والحقوقية على الموضوع

  

 



  :المرتكزات والمرجعيات القانونية للوثيقة

القانونية، وهي على النحو في صياغة هذه الوثيقة تم االعتماد على عدد من المرجعيات والمرتكزات 
  :التالي

  

  :وثيقة إعالن االستقالل .1

  

إن البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم 
لتي االتمييز في الحقوق بين المرأة والرجل. فقبل قيام السلطة الفلسطينية شكلت وثيقة إعالن االستقالل 

في دورته التاسعة عشر في الجزائر، أساسا دستوريا  1988أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني في العام 
  .مهما، في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية

وجاء فيها نصا "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا. فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، 
ملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ويتمتعون بالمساواة الكا

ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق 
حقوق العامة لاألقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في ا

على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء 
 ."...المستقل

من خالل هذا النص، يتضح جليا أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، في 
أكيدها على أن الناس سواء أمام القانون، وعليه ظل نظام ديمقراطي برلماني، تعددي. باإلضافة إلى ت

يمكن القول أن وثيقة إعالن االستقالل رسمت اتجاها يقوم على أساس إنصاف المرأة انطالقا من شرعية 
  .حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

  

  :القانون االساسي .2

لناظمة لحقوق المرأة الفلسطينية، وعند الحديث يشكل القانون االساسي إحدى أهم المرجعيات القانونية ا
عن القانون االساسي لحقوق المرأة ومن خالل هذه الوثيقة فإننا يجب أن نشير إلى أن هذا اإلطار يشمل 
ما تضمنه القانون األساسي الفلسطيني الساري المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة 

  .لثة لمشروع الدستور الفلسطينيإلى ما تضمنته المسودة الثا



  

وهنا يمكن القول أن المشرع الفلسطيني قد اخذ بمبدأ المساواة بين الجنسين بشكل أكثر جدية ممن سبقه 
من المشرعين في ظل األنظمة السياسية والقانونية المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين. فحظر 

( من القانون األساسي الفلسطيني على 9لقضاء، فتنص المادة )التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون وا
أنه: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 

  ."الرأي السياسي أو اإلعاقة

وفي هذا  الساسي. ليحل محل القانون ا كما يجري في فلسطين العمل على مسودة للدستور الفلسطيني 
اإلطار جاء في مسودة الدستور تحت باب "الحقوق والحريات العامة" إعالنا للمساواة التامة بين الرجل 

( من المسودة الثالثة على أنه: "كل 19والمرأة دون تمييز في الحقوق والحريات كافة، إذ تنص المادة )
دون  المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامةالفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق 

ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة، 
 ."إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر واألنثى

قوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام، ( من ذات المسودة على أن "ح20وتنص المادة )
وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ال يحرم شخص من حقوقه 
  ."أهليته القانونية ألسباب سياسية وحرياته األساسية أو

  

  :القوانين والتشريعات الفلسطينية .3

 والتي عززت من مبدأ لمختلف المجاالت  كما تم االستناد الى مجموعة من التشريعات الوطنية الناظمة 
  : المساواة كفلت الحقوق والحماية ،ومنها

  المحلية وقانون االنتخابات العامة االنتخابات الهيئاتقانون  .1
  قانون العمل .2
  قانون الطفل الفلسطيني .3
  قانون صندوق النفقة .4
  قانون الصحة .5
  قانون مراكز االصالح والتأهيل .6
  قانون االجراءات الجزائية .7



  :المواثيق الدولية.1

باالنضمام إلى عضوية على الرغم من الوضع القانوني الحالي لدولة فلسطين، والذي ال يسمح لها 
المنظمات الدولية، وبالتالي المصادقة على المواثيق واالتفاقات الدولية. إال أن المشرع الفلسطيني أعلن 

صراحة ومن خالل نصوص القانون األساسي الفلسطيني رغبته في االلتزام بما تضمنته المواثيق 
تدعو إلى رعاية وحماية حقوق واالتفاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من نصوص 

  .اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص

فان هذا الوضع القانوني لفلسطين له انعكاسات  فلسطين كعضو في االمم المتحدة،  ومع انضمام 
متعددة على واقع النساء الفلسطينيات، ومن اهمها انضمام فلسطين الى المواثيق الدولية الناظمة لحقوق 

عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، كما سيعزز هذا الوضع عنصر الرقابة والمحاسبة  االنسان
على اداء السلطة الفلسطينية من  من قبل لجنة سيداو ) القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة( 

  .حيث التزامها في تطبيق االتفاقية الدولية

  

  الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية 

نا منا بوحدة المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، فإننا نؤكد على الثوابت الوطنية التي جسدتها وثيقة ايما
والتي تستند الى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في  1988اعالن االستقالل عام 

لدولية التي والى قوة الشرعية ا وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنه واستقالله
والتي تضمن حق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير  1947تجسدها قرارات االمم المتحدة منذ عام 

المصير. فإننا نؤكد تمسكنا بوحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده. 
ل الوطنية والشعبية من أجل انهاء االحتالوبتمسكه بمواصلة النضال في اطار حركة نضال شعبنا وقواه 

 1967وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع االراضي المحتلة في حزيران عام 
المتضمن  3236. والقرار 194وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 

وحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف 
   .وعاصمتها القدس الشريف

  

إيمانا منا بواجب العمل على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني تسوده قيم العدالة والمساواة 
مرأة في منا على حق الالتامة بين األفراد، وتحترم فيه سيادة القانون وحقوق اإلنسان وحرياته، وتأكيدا 



المساواة والتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون تمييز بينها وبين 
 .الرجل

واعترافا منا بدور المرأة الفلسطينية الرائد والمميز في النضال وبناء وتنمية المجتمع الفلسطيني والنهوض 
  ادين االجتماعية والسياسية والثقافية،والتقدم به في مختلف المي

وإدراكا منا لما يشكله إنكار الشخصية القانونية للمرأة واالنتقاص من حقها في المساواة التامة، ولما يمثله 
التمييز ضد المرأة من انتهاك سافر لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، ولما تمثله هذه 

يرها من الممارسات التي افرزها المورث الثقافي السلبي، من عقبة في وجه تقدم الممارسات السلبية وغ
 .وتطور مجتمعنا والرقي به لمصاف غيره من المجتمعات الديمقراطية

وإيمانا منها بأن التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع الفلسطيني تقتضي، مشاركة المرأة على قدم المساواة 
 .ادين دون أي تمييزمع الرجل، في جميع المي

والتزاما منا بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وضمان حسن تمتع المرأة الفعلي بالحقوق 
  والحريات المقررة لها، وتجسيد وتعزيز هذه المساواة بمتن تشريعاتنا وسياساتنا الفلسطينية،

ا ا لنيل حقوقها وحرياتها، لتعزيز دورهوإيمانا بواجب ومسؤولية المجتمع في إنصاف المرأة والبلوغ به
ولما كان التقاء جميع فئات المجتمع الفلسطيني على فهم مشترك لهذه  ومشاركتها في بناء دولتنا العتيدة،

الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة واألهمية إلعمال ما نراه أساسيا من حقوق وحريات للمرأة الفلسطينية، 
المرأة الفلسطينية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات واألطر والمراكز قمنا في وزارة شؤون 

النسوية والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق االنسان وحرياته بإقرار ونشر هذه الوثيقة بوصفها 
 .على صعيد المجتمع المرجعية للحقوق والحريات التي يجب ان تتمتع بها المرأة الفلسطينية 

انا منا بواجب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في إعمال وتطبيق ما ارتأيناه من حد أدنى وإيم
 -: لحقوق المرأة وحرياتها، ندعو دولة فلسطين الى االلتزام بها وتبني وإقرار الحقوق والحريات التالية

  

  

  

 

 

  



 :أوال: الحقوق السياسية

العامة في فلسطين، وبشروط تساوي بينهن والرجال للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات  .1
دون أي تمييز، سواء تعلق األمر باالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية وجميع 

 .الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام
االقتراع ضاؤها بللمرأة على قدم المساوة مع الرجل، حق الترشح لجميع االنتخابات التي ينتخب أع .2

 .العام
 .الدولةللنساء الحق في المشاركة في جميع االستفتاءات العامة في  .3
  للنساء الحق في تقلد جميع المناصب العامة في الدولة، دونما تمييز .4
للنساء في كافة االنتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل    مبدأ المناصفةاعتماد  .5

ريعية والتنفيذية على حد سواء وذلك كإجراءات ضرورية لتعزيز وأساسي في المؤسسات التش
  .مشاركة النساء السياسية

يجب تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات النقابية عبر تخصيص التشريعات الناظمة للنقابات  .6
  .واالتحادات المهنية، لكوتا بتمثيل النساء، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في النقابات

لحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها، على أساس عدم التمييز بين الرجل للنساء ا .7
 .والمرأة 

تضمن االحزاب السياسية تعزيز تمثيل المرأة في هيئاتها القيادية، من خالل تبني نظام الكوتا،  .8
  .لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في الهيئات القيادية لألحزاب

  .يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين الداخلية بماانظمتها  اقرار السياسية على االحزاب .9
االجتماعات العامة دونما  السياسية وعقدبالمشاركة في جميع األنشطة  للنساء الحق .10

  تمييز عن الرجل
للنساء الحق في تمثيل دولتهم في المفاوضات والوفود الرسمية والمؤتمرات الدولية  .11

 ة على قدم المساواة مع الرجلالرسمية والمنظمات الدولي
تضمن السلطات الفلسطينية المختلفة رفع نسب التمثيل النساء الفلسطينيات في  .12

المناصب القيادية العليا على صعيد مختلف سلطات الدولة وأجهزتها لتفعيل دورها وتحفيز 
  .مشاركتها في اتخاذ القرارت والتأثير في السياسات على صعيد الدولة

الفلسطينية وضع جميع التدابير واإلجراءات لتذليل العقبات لمشاركة النساء على السلطة  .13
  ذوات االعاقة من المشاركة السياسية

   للنساء الحق في تكوين الجمعيات .14



تتمتع النساء بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو  .15
 .تغييرها أو االحتفاظ بها،

ح ابنائها الجنسية الفلسطينية وتضمن الدولة بتبني معايير وضوابط للنساء الحق بمن .16
 .االجنبيالمرأة والرجل في منح الزوج  تساوي بينتشريعية 

في االحتفاظ بجنسيتها األصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها  النساء بالحقتمتع  .17
عنه بانحالل رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه 

 جنسية دولة أخرى 

  ثانيا : الحقوق المدنية

وبذرائع الشرف، وعلى الدولة ان  الحق تعسفايجوز حرمانها من هذا  الحياة والللنساء الحق في  .1
 .تحمي هذا الحق وتكفل احترامه

للنساء الحق في احترام وصون كرامتها، وحظر إخضاعها للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية  .2
 .أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

 للنساء حق حرية الراي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات وتلقيها .3
 .ق في المساواة التامة وعلى قدم المساواة مع الرجل أمام القانون للنساء الح .4
حق المرأة في التمتع بالشخصية القانونية الكاملة أسوة بالرجل وحقها في ابرام جميع العقود والقيام  .5

بكافة التصرفات وبذات المكانة التي يتمتع بها الرجل في مجال األهلية القانونية ودون أي تمييز 
 .، ويحظر النص في التشريعات على أي قيد قد ينتقص من هذا الحقفيما بينهم

 .أي تمييز بينها وبين الرجل العدالة دون للنساء الحق االلتجاء الى القضاء والوصول الى  .6
في الوصول الى العدالة الناجزة وتتخذ الدولة كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم  للنساء الحق .7

المساعدة القانونية للنساء التي تحول ظروفهن االجتماعية واالقتصادية من الوصول الى 
  .العدالة

للنساء الحق في الخصوصية وعدم تعريضها الي تدخل تعسفي او غير قانوني في حياتها او  .8
 .مراسالتها واي مساس بشرفها او سمعتها اسرتها او

يكون للنساء المجني عليهن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في  .9
حماية الخصوصية والسرية والمعاملة بكرامة مع االحترام الكامل لسالمتهن البدنية والنفسية 

تماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج واألخالقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية واالج
 .في المجتمع

  .للنساء وعلى قدم المساواة مع الرجل حق التنقل واالقامة ومغادرة بلدها والعودة إليها .10



للنساء الحق في الملكية، وحق الحماية من أي استغالل قد يجردها من مما آل اليها من  .11
 .ممتلكات

نها الدائم، وال يجوز تحديد هذا المحل بناء على للنساء حق اختيار محل إقامتها ومسك .12
 .بإرادتها ورغبتهااالعتداد  الرجل ودون رغبة 

للمرأة الفلسطينية الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى  .13
 .الحصول على إذن من أحد

 د، متى بلغتللمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أح .14
 .األهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل

حق المرأة المحتجزة والمقيدة حريتها في التمتع بجميع الضمانات والحقوق المقرة للنساء  .15
المحتجزات واالعتبارات الواجبة لجنسهن، بمقتضى المبادىء والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق 

 .ياتهماالشخاص المجردين من حر 
حق المرأة المقيدة حريتها في معاملة تتناسب مع خصوصيتها واحتياجاتها كأنثى اثناء  .16

  .الحمل والوضع اثناء الحجز وحقها في مالزمة طفلها وحضانته
للنساء ذوات االعاقة الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة للمجتمع وفي مختلف  .17

قافية وغيرها. وتتخذ الدولة التدابير والقرارات الكافية برفع مجاالتها االجتماعية والتربوية والث
  مختلف الحواجز التي تعوق انخراطها في الحياة االجتماعية

  :ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  

  االول : الحقوق االقتصادية

ة، وعلى بعمل تختاره أو تقبله بحريللمرأة الفلسطينية الحق بالعمل وأن تتاح لها إمكانية كسب رزقها .1
 .دولة فلسطين اتخاذ تدابير المناسبة لصون هذا الحق وضمان تمتع المرأة به

 تهاوبيئة عمل تكفل سالمتها وصح عمل عادلة ومتساويةللمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط .2

  ة االخرى الوظيفي المتساوي والمزاياللمرأة الحق في االجر المتساوي للعمل .3

للمرأة الفلسطينية الحق في تلقي تدريب مهني و حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها على قدم .4
  المساواة،



يجب ان تلتزم السلطات ذات العالقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد .5
ن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المه

 .تتوافر فيها المقدرة على القيام بها

تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة .6
  العمل نمن كافة أشكال العنف والتحرش الجنسي التي تتعرض لها في مكان العمل وبمناسبته في مكا

للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع على قدم .7
  المساواة مع الرجل باالجازات وكافة المزايا واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمنة

ية بشكل مان مباشراتها لمهامها األسرية والتجار للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع باالستقالل المالي لض.8
مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة اإلعانات والقروض المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، 

 والمعامالت المصرفيةعلى قدم المساواة 

اهية أسرتها فتلتزم السلطة الفلسطينية باالعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، واالعتراف بمساهمتها في ر .9
واالقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط اإلنمائي، واتخاذ كافة التدابير الالزمة 

 .لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية وحمايتها من كافة اشكال التمييز ضدها

ي ترأس أسر، وتوفير التسهيالت التدابير الالزمة لحماية حقوق النساء الت الدولة باتخاذتلتزم .10
 الضرورية للعيش بكرامة ودون عوز

يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة بمفرده .11
أو باالشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام 

 .دور الحضانة

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعدها، وال يجوز لصاحب .12
 .العمل مطالبتها بالعمل خالل هذه المدة، أو فصلها أو أو إنهاء خدماتها أو توقيع عقوبات مالية عليها

قل مدة عملها، ال تيحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خالل ساعات .13
كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا االنقطاع كساعات 

 .عمل مدفوعة األجر

يحق لكال الزوجين الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة األخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل .14
 أخر غير مكان العمل األصلي، داخل الدولة أو خارجها



للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى .15
 .المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خالل هذه المدة

يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند .16
اة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق ألبناء المرأة العاملة في الحصول الوف

 .على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما

للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية .17
  .ية أخرى، دونما تمييزاستحقاقات مال

 تلتزم الدولة على تقديم التسهيالت الالزمة لتملك النساء للمشاريع.18

في القطاع غير المنظم الحق في االلتحاق بالنقابات العمالية لحماية  الفلسطينية العاملةللمرأة .19
 حقوقهن

افة كوتا محددة وتتخذ الدولة كالقطاع العام وفق نظام  االعاقة فيالنساء ذوات  تتضمن الدولة تشغيل.20
  وات االعاقةذ تشغيل النساءالتدابير والتسهيالت والحوافز المناسبة لتشغيل على القطاع الخاص على 

يجب على السلطة تجريم اي تمييز في االستخدام او المعاملة او الحقوق في االمتيازات بين المرأة .21
   والرجل في مجال العمل او التشغيل

 الدولة للمرأة العاملة الحق في االجر المتساوي والمزايا الوظيفية االخرى  تكفل.22

تكفل الدولة حماية المرأة العاملة من الحرمان من الحقوق العمالية بسبب التزاماتها العائلية وتتخذ .23
 تكافة التدابير الممكنة للمساهمة مع اطراف العمل في تحمل النفقات المترتبة على هذه االلتزاما

  

  ثانيا : الحقوق االجتماعية

 :الحقوق الصحية

  

للمرأة الفلسطينية الحق في الحصول على خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة، التي تمكنها  .1
  من إدارة أسرتها

لجميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة  .2
 .المالية العائلية في حال إعالتها ألوالدهامن المنح 



للمرأة الفلسطينية الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها  .3
بمفردها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية 

  .عالجها
ى الرعاية الصحية الشاملة مجانا، وال يجوز استغالل للمرأة الفلسطينية الحق في الحصول عل .4

 الطفلة األنثى في أي عمل يلحق ضررا بسالمتها أو بصحتها
يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض  .5

التي تدفع  األسبابالمرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق ب
 .المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سالمته وحياته

للنساء ذوات اإلعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والضمان االجتماعي والتأمين  .6
 الصحي كغيرها من المواطنين في السلطة الفلسطينية

لمناسبة والفعالة للوقاية من االعاقة والكسف المبكر عنها لدى النساء تتخذ الدولة كافة التدابير ا .7
 الحوامل وللعناية بصحة المرأة الحامل العلى مستوى يمكن بلوغه

  

   الحق بالتعليم

للمرأة الفلسطينية الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك االلتحاق بكافة المؤسسات  .1
وي في المناهج الدراسية، والمؤهالت المطلوبة للعمل في حقل التعليمية بجميع أنواعها، والتسا

التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية 
 .والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين

قتصار على مهني للنساء دون االللنساء الحق في التعليم المهني الذي تختاره وفتح افاق التعليم ال .2
  التعليم المهني النمطي

للمرأة الفلسطينية الحق في االلتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو األمية  .3
والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص المشاركة في األنشطة 

 .الرياضية والتربية البدنية
الفلسطينية الحق في التعليم المجاني، وعلى السلطة الفلسطينية اتخاذ كافة االجراءات لألنثى  .4

 .الضرورية لتحقيق ذلك
من حق النساء ذوات االعاقة الحصول على التعليم المجاني وااللتحاق في المؤسسات التعليمية  .5

ى ل وصولهن الاالخرى ، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية اتخاذ االجراءات الالزمة لتسهي
 المؤسسات التعليمية



تلتزم الدولة بالقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جميع مراحل التعليم  .6
 وجميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المهني والمختلط

 

 الحماية من العنف ضد النساء والفتيات
  

 الضارة التي تحط من كرامة النساءتكفل الدولة محارية العادات والممارسات والتقاليد  .1
يجب على المشرع الفلسطيني حماية الطفلة األنثى من اإليذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل  .2

ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها باإليذاء أو الضرب 
  .أو االعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها

 للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل في الحياة والحرية والسالمة الشخصية .3
يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز  .4

ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص األحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق 
 اة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعاتمساو 

تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم االغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع  .5
العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها 

 .يهاباعتباره شكاًل من أشكال العنف األسري الواقع عل
يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب  .6

المرأة داخل األسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث، والعنف 
 لالمتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخ

 .األسرة
للمرأة الفلسطينية الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو  .7

 .الالإنسانية أو المهينة في المجتمع
تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة األعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد  .8

رادعة لكل من يمارس مثل هذه األفعال، مع تعويضها عما  المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية
أصابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف 
المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيالت لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على 

 .يظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطين

  



   الحقوق في الزواج وتكوين االسرة

للمرأة الفلسطينية متى أدركت سن الرشد، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو  .1
الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخالل قيامه ولدى 

 .انحالله
يجب لكي ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيه رضاء كامال ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه  .2

 .شخصيا
ال ينعقد الزواج إال بتوثيقه الرسمي لدى الجهات المختصة، ويعاقب كل من يبرم عقد زواج خارج  .3

 .نطاق الجهات الرسمية
 .عاما شمسيا 18الحد األدنى لسن الزواج ب .4
الطبي لكال الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا يشترط إجراء الفحص  .5

 .من شروط صحة عقد الزواج
للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطالق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق  .6

 .القضائي عند وجود المبرر لذلك، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية
رع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة إلعالة النساء الالتي لم يحصلن على يعمل المش .7

 .نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة
للمرأة الفلسطينية الحق في القسمة المشتركة لكافة األموال المتحصلة بعد الزواج مناصفة مع  .8

 .إستثناء ما آل ألي منهما من الغيرالرجل ب
يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم األنثى بما ال يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل  .9

  .على تقرير حق األم في الحضانة
تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة باألبناء وتسيير البيت األسري، كما  .10

 .على األبناء لما هو مقرر لمصلحتهم يحق لها الوالية والوصاية
 .يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج .11
للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى  .12

  .الحصول على إذن من أحد
لطة جية وعلى السللمرأة الفلسطينية الحق في الملكية المشتركة بعد قيام العالقة الزو  .13

 الفلسطينية اتخاذ كافة التدابير واالجراءات التي تحمي هذا الحق

 االحتالل رابعا: حقوق النساء الفلسطينيات في حال النزاعات المسلحة 



للنساء الحق في الدفاع عنها وحمايتها بوجه أي ممارسة أو انتهاك قد تمس بحقها بالحياة أو  .1
 .حال النزاعات الدوليةتنتهك كرامتها وإنسانيتها في 

رفها يقت التي قدللنساء الحق في حمايتها من االستهداف والقتل وغيره من دروب االنتهاك  .2
 .المتحاربين في حال المنازعات الدولية والمحلية

وما تبعة من قرارات داعمة،  1325على دولة فلسطين تطبيق توجهات قرار مجلس األمن رقم  .3
ية وضع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بشأن تفعيل المالحقة الجنائ

 .بحق النساء الفلسطينيات
للنساء الحق في الحصول على الدعم القانوني المجاني بمواجهة جميع االنتهاكات المرتكبة بحقها  .4

 من االحتالل اإلسرائيلي
از واالعتقال، ومراعاة حق النساء بالمعاملة التي تراعي االعتبار الخاص لجنسهن حال االحتج .5

 .وتطبيق كافة ضمانات الدولية الناظمة لحقوق النساء حال االحتجاز
 

  :االحكام الختامية

تحترم الدولة حقوق النساء الواردة في هذا القانون دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر  .1
السياسي أو المولد أو عن العنصر أو الدين أو اللون أو اللغة أو األصل القومي أو الرأي 

 .اإلعاقة أو الثروة، أو أي وضع آخر
ليس في هذه الوثيقة ما يمكن تفسيره أو تطبيقه على نحو ينتقص أو يقيد أو يلغي أي من  .2

الحقوق والحريات الواردة فيها أو يخول الدولة أو أي جهة كانت إتخاذ أي عمل يؤدي إلى إنتهاك 
  .أو تعطيل هذه الحقوق 

 .فلسطين بإلغاء كافة التشريعات التي تشكل تمييزا ضد المرأة تلتزم دولة  .3
 .تلتزم السلطات الفلسطينية بإلغاء كافة األحكام الجزائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة  .4
 .تلتزم دولة فلسطين بإعتماد مبدأ التشدد في العقوبة على كافة الجرائم الواقعة على المرأة  .5
ء كافة األعراف والتقاليد والممارسات التي تبيح العنف ضد تلتزم دولة فلسطين بمناهضة وإلغا .6

 .المرأة أو االنتقاص من شخصيتها القانونية أو المس بكرامتها أيا كان باعثها

  

  
 


