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 الفلسطينية تجاه المرأة بين جودة النصوص وإشكاليات التطبيق   القوانين

 األستاذ الدكتور رياض علي العيلة

 استاذ العلوم السياسية 

 غزة –جامعة األزهر 

 

 :الملخص
الهدف من هذه الدراسة الكشف عن الدور الهام الذي أنيط بالمرأة الفلسطينية 

والسياسية والنضالية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى في الحياة االجتماعية 

اآلن، حيث شكلت ركنا أساسيا في مقاومتها الى جانب الرجل بداية ضد االحتالل 

البريطاني ومرورا باالحتالل اإلسرائيلي حتى نضالها من أجل تغيير القوانين 

ساوي المعمول بها وصوال لتحسين وضعها عبر إقرار قوانين جديدة تحسن وت

 .وضعها داخل المجتمع الفلسطيني

ركزت الدراسة عل موقع المرأة الفلسطينية في القوانين الفلسطينية التي  

تساعد على تمكينها السياسي واالقتصادي لمشاركة الرجل في بناء الدولة  

 .المستقلة وفي النضال ضد االحتالل

ي الوصفي  وقد استخدمت الدراسة في تحليلها ومناقشتها المنهج التاريخ

 .التحليلي إلى جانب المنهج المقارن مع المرأة العربية

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات بعد مناقشة واقع المرأة  

الفلسطينية في ثالثة محاور رئيسة بداية واقعها في ضوء القوانين 

والتشريعات في النظام السياسي الفلسطيني والمحور الثاني مدى تطور 

نين لتقوية دور المرأة والمحور الثالث وتناول الرؤية المستقبلية لدور المرأة  القوا

 .في تنمية المجتمع الفلسطيني ككل

وكانت من أهم النتائج ضرورة تطوير القوانين والتشريعات التي تعزز مبادئ 

التعددية والمساواة وعدم التمييز وصون الحريات بما فيها تنظيم االنتخابات 
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خالل قانون انتخابي عصري يدعم مشاركة المرأة سياسيا ويمكنها  العامة من 

اقتصاديا لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وبناء الدولة  

 .المستقلة وعاصمتها القدس

كلمات مفتاحية: المرأة الفلسطينية، المجتمع، القوانين والتشريعات،  

 . ية، التمكين االقتصاديالمساواة، االنتخابات، المشاركة السياس 

 

 

 

 

Abstract : 

The aim of this study to shed ligh on the vital role the Palestinian woman played in the 

social and political life in their country from the end of the 19th. century until today. The 

Palestinian woman was and till is a fundamental part in the constant struggle the both 

occupation British and Israeli occupation, to arrive the independent state, and improve 

his situation starting by changing existent laws and imposing others, which are new and 

less discrimination of Palestinian society. This study focuses on the context of 

Palestinian women base on the Palestinian law, how that help to empower them 

politically and economically alongside with the men to participate in building the 

Independent State and the struggle against the occupation. 

This study adopts analysis, discussion, the historical, descriptive, analytical method, and 

the comparative approach with Arab women. This study reached a number of findings 

and recommendations after discussing the reality of Palestinian women in three main 

axes. The beginning of the reality in the light of laws and legislations in the Palestinian 

political system, the second axis, was discussed the extent of the development of laws to 

strengthen the role of women. The third axis and addressing the future vision of the role 
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of women in the development of Palestinian society. 

The most important results was the need to develop laws and legislations that reinforce 

the principles of pluralism, equality and non-discrimination, and safeguard freedoms, 

including organizing general elections through a modern electoral law that supports the 

political participation of women and enables them economically to be able to effectively 

contribute able to contribute effectively to the development of society and build an 

independent state with Jerusalem as the capital. 

 

Key Word: Palestinian women, society, laws and legislations, equality, elections, political 

participation, economic empowerment. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: 

ال شك فيه أن مفردات اللغة وبالغتها تعجز وتصبح قاصرة عن وصف مما  

المرأة الفلسطينية التي جسدت أروع آيات البطولة والتضحية، وصنعت من 

دمائها وجسدها جسرًا للوصول لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  

 القدس.  

فعلى الرغم من هذا العطاء الدائم للمرأة الفلسطينية منذ أن عرفت فلسطين 

من   قرن  عن  يزيد  ما  مدار  وعلى  أشكاله  بكافة  واالستيطان  االحتالل  مقاومة 

السياسي   االضطهاد  من  الفلسطيني  المجتمع  كما  تعاني  انها  إال  الزمان، 
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لتي ورثتها وورثها بسبب التشريعات والقوانين اواالجتماعي والقهر االقتصادي  

ال الفترة  منذ  الفلسطيني  الالمجتمع  وعثمانية  البريطاني من  تركية  االحتالل 

القوانين   مروراً  ثم  ومن  واألردن  مصر  من  العربية  والتشريعات  بالقوانين 

االنتدابية فلسطين  باقي  احتالل  بعد  االسرائيلية  غزة    والتشريعات  (قطاع 

والقدس الغربية   بعيةشرقال  والضفة  في  د  )  العربية  الجيوش  حرب هزيمة 

عام   سياسية  و  ،م1967حزيران  قيودا  والتشريعات  القوانين  هذه  جل  فرضت  قد 

بأكمله الفلسطيني  والمجتمع  المرأة  على  واقتصادية  الى    ى أدمما    ،واجتماعية 

وصوال   الفلسطيني  المجتمع  لتطوير  طاقاتهم  من  االستفادة  من  حرمانهم 

وتقرير المصير. ولمواجهة هذا الواقع قامت المرأة  لتحقيق اهدافهم في الحرية  

الفلسطيني   المجتمع  مكونات  جانب  والمؤسسات بالى  الجمعيات  تأسيس 

في   على  للمشاركة   الوطنية  الحفاظ  السلطة  اقيمت  حتى  الوطنية  قضاياه 

وذلك وفقا التفاقيات    1967الفلسطينية على االراضي الفلسطينية المحتلة عام  

فور ذلك أصدر الرئيس الشهيد أبو عمار و   1991ف المتبادل عام  أوسلو واالعترا

رئاسيًا   والتشريعات  مرسومًا  القوانين  بجميع  العمل  وقف  بموجبه  تم 

االسرائيلية  والعودة الى القوانين والتشريعات التي كان معمول بها قبل عدوان  

القوم،    1967عام  حزيران   سن  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  يتسنى  انين  حتى 

الفلسطيني   المجتمع  قضايا  في  للمشاركة  وذلك  الفلسطينية  والتشريعات 

االساسي    :وخاصة  عامي  م،    2000لعام  القانون  عدل    م، 2005وم    2003والذي 

رقم   العمل  رقم  م،    2000لعام    7وقانون  العامة  االنتخابات  لسنة   9وقانون 

لمشاركة السياسية وهى القوانين التي حددت حقوق وواجبات المرأة في ام، 2005

 والتمكين االقتصادي.

ضوء   في  قضاياها  في  المرأة  وتثقيف  توعية  زيادة  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 

وتسويق  الدفاع  على  المرأة  قدرة  تعزيز  في  يساهم  بحيث  األساسي،  القانون 

القوانين   مع  المتوائمة  الفلسطينية  القوانين  في  عليها  المنصوص  حقوقها 

 ة.والتشريعات الدولي

 مشكلة الدراسة: 
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أول كم،  1991ت السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على اتفاق أوسلو عام  سسأت

نكبة عام   أرضه منذ  الفلسطيني على  للشعب  تم    هامع تأسيسم،و1948سلطة 

حكمت   التي  والتشريعات  القوانين  في  تجميع  الفلسطيني  أراضي  الشعب 

ا الفلسطينية (قطاع غزة والضفة  الوطنية  القدس) من  السلطة  لغربية وشرق 

و تركية،  وعثمانية  وبريطانية  وإسرائيلية  ومصرية  أردنية  استخالص قوانين  تم 

ووضعها في قوانين قانونية  صياغة  صياغتها    المتوافق وما ينفع شعبنا وإعادة

الفلسطيني   األساسي  القانون  وأهمها  فلسطينية   م، 2000لعام  وتشريعات 

، وقانون العمل وقانون االنتخابات، وصوًال لوضع  م2005م و2003والمعدل عامي  

 . رؤية مستقبلية لواقع المرأة الفلسطينية.

 في ضوء ذلك ينبثق التساؤل الرئيس التالي: 

مدى   أي  لالفلسطينية    القوانين  تؤثرإلي  السياسية  المشاركة  لمرأة  على 

 سياسيا واقتصاديا؟  هاالفلسطينية في تمكين

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

القوانين  في  ما بين جودة النصوصالمرأة الفلسطينية    حقوق  ما هو موقع -

 ؟ وإشكاليات تطبيقها الفلسطينية

 ؟  اقتصادياً  وي تمكين المرأة سياسياً القوانين ف تأثير هذهما مدى  -

مستقبل   - ل ما  االقتصادي  والتمكين  السياسية  لمرأة المشاركة 

 القوانين؟تلك الفلسطينية في ضوء 

 المنهج التاريخي الوصفي التحليلي والمقارن  منهجية الدراسة: 

 2020-2006 حدود الدراسة:

: الدراسة  الدراسة     تقسيمات  تقسيم  محاورإلى  تم  تاريخية و  ،ثالثة   نبذة 

 وتشمل: 

 نبذة تاريخية: واقع المرأة النضالي  -

 الفلسطيني في ضوء النظام السياسي قوانينالمحور األول : المرأة في ال  -
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 تها بقوانين دول أخرى.ومقارن الفلسطينية المحور الثاني : تطور القوانين  -

مستقبلية   - رؤية   : الثالث  تنمية  المحور  في  المرأة   المجتمع  لوضع 

 الفلسطيني. 

 

 واقع المرأة النضالي  :نبذة تاريخية

دور ملموس في بناء المجتمع منـذ تقوم ب  المرأة الفلسطينية    مما الشك فيه أن

م خاضــت المــرأة الفلســطينية غمــار 1893عشــرات الســنين الماضــية ، فمنــذ عــام 

االستيطان اليهودي في الحياة السياسية عندما نظمت أول تظاهرة احتجاج ضد  

فلسطين بعد قيام أول مستوطنة يهودية في منطقة العفولة الفلسطينية ، ثـم 

شـــاركت المـــرأة الفلســـطينية الرجـــل فـــي مختلـــف مراحـــل النضـــال ضـــد االنتـــداب 

م تـــم 1962البريطــاني ثـــم الصـــهيوني واالحــتالل االســـرائيلي فيمـــا بعــد. وفـــي عـــام 

ع غـزة الـذي حـدد كيفيـة تـأليف اول مجلـس اإلعالن عن النظام الدستوري في قطـا

" المجلس التشـريعي : منه على أن 30، حيث نصت المادة 1948تشريعي بعد نكبة 

يتــألف مــن أثنــين وعشــرين عضــوًا ينتخــبهم األعضــاء المنتخبــون لعضــوية اللجــان 

ــا لقواعـــد  المحليـــة لالتحـــاد القـــومي العربـــي الفلســـطيني بقطـــاع غـــزة وذلـــك وفقـ

 12تـال ذلـك القـرار رقـم ، و"..تخاب الـذي يصـدر عـن الحـاكم العـاموشروط نظام االن

م الــذي حــدد نظــام االنتخــاب والترشــيح لعضــوية المجلــس التشــريعي 1962لعــام 

على أعضاء لجان االتحاد القومي والذي سبقت أن حرمت المرأة الفلسطينية فيـه 

نهــا مــن العضــوية، بســبب اشــتراط الــذكورة كجــنس، وانطبــق ذلــك علــى التعــين أل

ممــــا أنعكــــس علــــى حرمانهــــا  ،نفــــس شــــروط العضــــوية بالترشــــيح التــــي تحكمــــه

ومصادرة حقها في عضوية المجلس التشريعي. أما في ظل النظـام األردنـي التـي 

كانــت الضــفة الغربيــة جــزءًا مــن هــذا النظــام، فقــد طبــق علــيهم مــا جــاء فــي قــانون 

/أ "لكـل 3المادة رقـم  م، بحيث نصت  1960لعام    24االنتخابات لمجلس النواب رقم  

/أ كـل 2أردني حق انتخاب أعضاء مجلس النـواب" واألردنـي هـو كمـا حـددتها المـادة  

شخص أكتسب الجنسية األردنية بمقتضـى قـانون الجنسـية"، وقـد حرمـت المـرأة 
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مـــن ممارســـة حقهـــا فـــي االنتخـــاب والترشـــيح بســـبب عـــدم قيـــدها فـــي كشـــوفات 

  .الناخبين

ا فقد نشطت  ذلك،  كدور انطالقا من  الخيرية،  النسائية  المؤسسات  لعديد من 

حيث   الواقع،  هذا  لتغيير  وغيرها  المسنين  رعاية  ومراكز  تاأليتام  س يأس تم 

عام   في  الفلسطينية  للمرأة  العام  المرأة  م1965االتحاد  شاركت  كما   .

ثم   البريطاني  االنتداب  ضد  النضال  مراحل  مختلف  في  الرجل  الفلسطينية 

على   الثالثي  عام  العدوان  غزة، و1956مص  واحتالل قطاع  اإلسرائيلي م  االحتالل 

عام   المقاومة   ،م1967بعد  صفوف  في  موقعها  الفلسطينية  المرأة  أخذت  حيث 

الرغم من ذلك، فقد   العديد منهن برصاص االحتالل. على  الفلسطينية، وسقط 

كمواطنة،   السياسية  لحقوقها  المرأة  ممارسة  أمام  مانعًا  عدة  عوامل  وقفت 

عندما  فقد   ضدها  القوانين  الذكور،    أكدتميزت  على  والترشيح  االنتخاب  حق 

األمر   ووصل  غزة،  قطاع  في  البلديات  ولعضوية  التشريعي  المجلس  النتخابات 

إلى حرمانها بنصوص أيضا من التعيين لعضوية المجلس التشريعي والمجلس  

عام   منذ  األردن  تبعت  التي  الغربية  الضفة  في  أما  حرم م،    1950التنفيذي،  فقد 

) رقم  االنتخاب  لسنة  14قانون  في    1960)  السياسي  حقها  ممارسة  من  المرأة 

األردني  البلديات  قانون  بموجب  أيضًا  حرمها  كما  النواب  مجلس  أعضاء  انتخاب 

عام  1950لعام   في  عدل  والذي  لعضوية    1974،  واالنتخاب  الترشيح  حق  من 

باإلمكان سر  يكن  ولم  والقروية  البلدية  الفلسطينية المجالس  األراضي  يانه في 

ألول مرة    -. ومن مفارقات القدر أن تنال  االسرائيلي  بسبب وقوعها تحت االحتالل

يد  - على  والترشيح  االنتخاب  في  حقها  الفلسطينية  االحتالل!!   سلطات  المرأة 

رقم   العسكري  األمر  الترشيح    1975لعام    627بموجب  في  الحق  منحها  الذي 

اعتقاداً  البلدية،  المجالس  لعضوية  ست  واالنتخاب  المرأة  أن  لقوى  ا  دعممنه 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  رجال  من  والثورة  التغيير  لقوى  المناوئة   التقليدية 

لصالحها حيوصوتت  يتحقق  لم  هذا  أن  إال  المرأة  وقف ث  ،  جانب  ت  أصواتها  إلى 

المجتمع التغيير في  الفلسطينية كجزء أصيل من قوى  التحرير  ،  لقوائم منظمة 

التجميلي)   واالشراك  الحقيقية  المشاركة  بين  الفلسطينية  المرأة  في  (نزال،  ساعد   قياممما 
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الفلسطينية   التعبئة  بالمرأة  في  الناهضة  الوطنية  الحركة  إطار  في  فاعل  دور 

العسكرية  وال أجهزتها  في  ضمت  التي  الفلسطينية  األحزاب  داخل  وفي  تنظيم، 

عددًا من النساء إلى جانب الرجل، حيث شاركن بعمليات عسكرية في الداخل. كما 

الفلسطينية المرأة  المشاريع    بفاعلية  ساهمت  إحباط  ، إسرائيلية  -الصهيوفي 

الوطني  الوعي  تزايد  ومع  القرى.  روابط  مشروع  رأسها  لجان    على  تأسست 

العمل النسائي التي ضمت في صفوفها مئات من الكوادر النسائية النشطة من 

واألحزاب،   الفصائل  الديمقراطي   التي كافة  للحوار  عام  مناخ  خلق  في    ، ساهمت 

في النشاطات التنموية التي تتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات أو  والمشاركة  

ا في  والمشاركة  والبرامج  الخطط  من تنفيذ  واالستفادة  العامة  لخدمات 

التنمية تنظيمات  تقدمها  التي  وحدة   )1ص    /  لله  (عطا   الخدمات  من  تزيد  التي 

   .وتماسك المجتمع

تعاني   ذلك،  من  الرغم  الفلسطينية  وعلى  من كما  المرأة  الفلسطيني  الشعب 

االضطهاد   ومن  السياسي  والقهر  التشريعات   االجتماعياالقتصادي  بسبب 

على مدار حقب االحتالالت المتعاقبة،  والقوانين التي ورثها المجتمع الفلسطيني  

سياسية واجتماعية واقتصادية  بما فيه المرأة الفلسطينية   اً قيود  يهفرضت علو

طاقاته  ، بتسخير  وأطيافه  مكوناته  بكافة  الفلسطيني  المجتمع  حرمان  الى  أدت 

وص مجتمعه  لتطوير  وتقرير   والً وإمكاناته  الحرية  في  الوطنية  أهدافه  لتحقيق 

 المصير.

على الرغم من عمليات القتل والتنكيل واالعتقال واألبعاد  على يد قوات االحتالل 

الفلسطينية نموذجاً ف  ،االسرائيلي المرأة  أمل  ،  يحتذى به  وطنياً   قد سجلت  على 

إلغاء    يساهمأن   بما يساهم  ذلك في  القوانين وتسن غيرها  انصافهاتلك  . في 

الفلسطينية   الوطنية  السلطة  تأسيس  مع  ومع  جنب  إلى  جنبًا  المرأة  عملت 

السياسي  التمكين  في  نصيبها  يكون  لكي  الفلسطيني  المجتمع  مكونات 

تضحيات على مدار سنوات االحتالل واالنتفاضة، ال  مننصيبها  واالقتصادي بقدر  

لم تستطع بسبب الموروث  ة  المرأ  التي تناولت ال أن تلك القوانين والتشريعات  إ

حقوقها   على  الحصول  من  الفلسطيني  المجتمع  في  والثقافي  االجتماعي 



9 
 

الحياة  ،األساسية في  العمل  ،كحقها  المساواة في  المشاركة    ، وحقها في  وفي 

األسرة  ،السياسية داخل  القرار  اتخاذ  في  المجتمع  ،والمشاركة  وفي    ،وفي 

القيادية التي  المواقع  اليد  لم يتعدى مشارك،  إال على أصابع  القرار  اتخاذ  تها في 

 )  8، ص 2006(العيلة، في مختلف مراحل السلطة الوطنية الفلسطينية. 

في المشاركة الفاعلة    المرأة  وعلى الرغم من الظروف السياسية التي لم تساعد

في اتخاذ القرار لطبيعة المجتمع الذكوري الذي يتحكم في إدارة شؤونهـا  إال أنها 

نضالها   في  ومستمرة  مؤسسات إلنصافها  داخل  العمل  شروط  لتحسين 

الذي   العمل  قانون  لذلك  تتويجا  فكان  والخاص،  العام  القطاعين  في  السلطة 

وعلى    .لتحافظ على حقوقهام    2000ام  أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية ع

ذلك   من  العمل    فهيالرغم  شروط  لتحسين  ضوءمستمرة  العمل   في  قانون 

المرأة تواقة لتطوير تلك المواد الذي يتضمنه   ، إال أنيتضمن بنودا عصريةالذي  

الواقع  القانون   أرض  على  المجتمع  وتطبيقه  أفراد  كافة  بين  المساواة  لتعم 

الجنس   عن  النظر  وثيقة  بغض  عليه  نصت  كما  الحزبي  واالنتماء  والدين 

للسلطة   االساسي  القانون  اصدار  قبل  وثيقة  أول  وهى  الوطنية  االستقالل 

في   للمرأة  كوته  حدد  التي  العامة  االنتخابات  وقانون  بتعديالته  الفلسطينية 

أن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا   "القوائم االنتخابية، التي نصت على :

في  فيه الكاملة  بالمساواة  ويتمتعون  والثقافية  الوطنية  هويتهم  يطورون  ا 

برلماني   ديمقراطي  نظام  ظل  في  االنسانية  وكرامتهم  ....السياسية  الحقوق 

وعدم    ، والمساواة  االجتماعي  العدل  وعلى   ... الرأي  حرية  أساس  على  يقوم 

اللو أو  الدين  أو  العرق   : العامة على أساس  المرأة  التمييز في الحقوق  ن أو بين 

االستقالل،    "والرجل... وثيقة  الفلسطينية  مما    )1988.(  المرأة  أن  االعالن يعني  منذ 

على قدم المساواة    هام قد ضمنت حقوق1988االول عن قيام دولة فلسطين عام  

وقد ترسخ ذلك بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتأسيس اللجنة    مع الرجل.

م  لتطبيق قرار مجلس األمن الصادر 2012زارة المرأة عام  الوطنية العليا بقيادة و

رقم    2000عام   خطة    1325تحت  لبناء  والسالم،  واألمن  المرأة  بخصوص 

واالعتداءات   االنتهاكات  من  الفلسطينية  المرأة  حماية  إلى  تهدف  استراتيجية 
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المتعلقة    المجاالت  كافة  في  تمييز  دون  المرأة  مشاركة  وضمان  االسرائيلية، 

درجاتها.بص بأعلى  السياسية  والمشاركة  القرار  االستراتيجية،  نع  وفي  2017(الخطة   (

عن  النبذة  الاستعراض  ضوء   حقوقها  المرأة  واقع  تاريخية  وموقع  في  النضالي 

نتناول    قوانينال المرأة  الفلسطينية،  حقوق  على  الفلسطينية  القوانين  أثر 

 ثالث محاور رئيسة: في واالشكاالت التي نتجت عنها  فلسطينية، ال

  في ضوء النظام السياسيالقوانين الفلسطينية : المرأة في  المحور األول

 النظام السياسي الفلسطيني: 

عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته   الصادرةمع إقرار وثيقة االستقالل  

عام   الجزائر  في  عشر  النضالية  م،  1988التاسعة  التراكمات  نتيجة  صدرت  التي 

م، قد عجلت بصدورها، 1987انتفاضة سنة  كانت    الفلسطيني وتتويجا له  للشعب

كانت   فلسطين  حيث  في  التشريعية  لتضمين البنية  مهيأة  العام  باتجاهها 

المساواة   من  إطار  في  المرأة  بين والعدالة  قضايا  الحقوق  في  التمييز  وعدم 

  )109، ص2007،  (حنين جاد هللا،  ةالفلسطينيالمرأة والرجل قبل قيام السلطة الوطنية  

شكلت االستقالل  فقد  المرأة  لم  اهالقانوني  الساس  األ  وثيقة  حقوق  تكريس 

على: " أكدت من خاللها  الفلسطينية حال قيام دولة فلسطين المستقلة ، حيث  

ي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية  إن دولة فلسطين ه

معتقداتهم  فيها  تصان  الحقوق،  في  الكاملة  بالمساواة  ويتمتعون  والثقافية، 

الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم  

األ حقوق  األغلبية  ورعاية  األحزاب  تكوين  وحرية  الرأي  حرية  أساس  قلية  على 

وعدم  والمساواة  االجتماعي  العدل  وعلى  األغلبية،  قرارات  األقلية  واحترام 

المرأة   بين  أو  اللون  أو  الدين  أو  العرق  أساس  على  العامة  الحقوق  في  التمييز 

المستقل وعلى أساس  القانون والقضاء  والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة 

ف والحضاري  الروحي  فلسطين  لتراث  الكامل  والتعايش  الوفاء  التسامح  ي 

  )1988(وثيقة االستقالل،.السمح بين األديان عبر القرون"
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النضالية   التراكمات  تلك  فيإن  توجت  أكدت    ،م1987عام  الحجارة  انتفاضة    التي 

السلطة  تشكيل  ومع  القانون  أمام  متساوون  الفلسطينيين  جميع  أن  على 

أو    أو قانون العمل   الوطنية وسن القوانين الفلسطينية سواء القانون األساسي

حق  الفلسطينية  المرأة  أعطت  التي  والمحلية  التشريعية  االنتخابات  قانوني 

تطلعا ودعمت  المساواة  حققت  بحيث  والترشيح،  مشاركة االنتخاب  نحو  تها 

الوطن. بناء  في  تساهم  فاعلة  المرأة    سياسية  مشاركة  بأن  االعتقاد  ساد 

بعد   تشكلت  السلطة  ألن  ذلك  عليه،  هي  مما  أفضل    حجارة ال  انتفاضةستكون 

معظم   توزعت  لقد  يتم.  لم  ذلك  لكن  فيها،  بارزة  مساهمة  للمرأة  كانت  التي 

ي ولم  الدولة،  وظائف  على  النسائي  العمل  وقتها قيادات  تفرغ  من  منهن  بق 

، النسائية  لمنظمات والجمعياتان خالل  ورفع مستواها م  ،لخدمة قضايا المرأة

وتراجع دور المنظمات النسائية التابعة للفصائل والقوى الوطنية، وبقيت بعض  

على )  2، ص2005عطا لله،  (المنظمات النسائية غير الحكومية العاملة بقضايا المرأة.  

الوطنية  ة  لطت السملم ع1993منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام  والرغم من ذلك،  

إعطاء المرأة حقوقها السياسية حيث نصت المادة الثانية من على  الفلسطينية  

غزة   وقطاع  الغربية  الضفة  حول  المرحلية  الفلسطينية  اإلسرائيلية  االتفاقية 

حق االنتخاب سيكون   -على أن: " ا    )2،مادة1995اتفاقية اوسلو،(  م 1995أيلول    29بتاريخ  

، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والرأي واألصل االجتماعي وشامالً   عاماً 

والتعليم أو وضع الملكية". كما أعطى القانون األساسي الفلسطيني المرأة حق  

تحققت   وبذلك  والمحلية،  والتشريعية  الرئاسية  لالنتخابات  والترشيح  االنتخاب 

القانونية والدستورية، أضافه الى عوامل داخلية وخارجية المساواة من الناحيتين  

ساعدت على توعية المرأة بدورها السياسي وحقوقها من خالل تحقيق ذاتها في  

القانون  أشار  فقد  وغيرها.  والنقابات  التشريعية  والمؤسسة  النسوية  األطر 

الفلسطيني المعدل   األساسي  األساسي  المادة  2003،(القانون  أن  )  26م  "    على 

أفراداً  السياسية  الحياة  في  المشاركة  حق  حق،    للفلسطينيين  ولهم  وجماعات 

والجمعيات   النقابات  أليها...وتشكيل  واالنضمام  السياسية  األحزاب  تشكيل 

يتم   منهم  ممثل  الختيار  االنتخابات  في  والترشيح  والتصويت  واالتحادات... 

والوظا المناصب  تقلد  وحق  العام..  باالقتراع  قاعدة  انتخابهم  على  العامة  ئف 
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تكافؤ الفرص... وعقد االجتماعات الخاصة والعامة والتجمعات"، جميعهم وفقا  

في   حقها  فلسطين  في  للمرأة  تحقق  قد  تكون  وبذلك  القانون.  حدود  وفي 

الحياة السياسية والعامة، وقد جاء ذلك تأكيداً  لما سبق    وإقراراً   المشاركة في 

االستقالل إعالن  وثيقة  قررته  االستقاللم  1988عام    أن    التي   م)1988نوفمبر    15،(وثيقة 

الحقوق،   في  الكاملة  بالمساواة  كانوا  أينما  الفلسطينيين  تمتع   " على  نصت 

وتصان في دولتهم معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية في ظل  

عل يقوم  برلماني  ديمقراطي  األحزاب،   ىنظام  تكوين  وحرية  الرأي،  حرية  أساس 

العدل   وعلى  األغلبية،  قرار  األقليات  واحترام  األقلية،  حقوق  األغلبية  ورعاية 

أو   العرق  أساس  على  العامة  الحقوق  في  التمييز  وعدم  والمساواة  االجتماعي 

القانون   سيادة  يؤمن  دستور  ظل  في  والرجل  المرأة  بين  أو  اللون  أو  الدين 

المستقل.."   ما  والقضاء  ذلك  على  ا  هتضمنوأكد  الفلسطيني  قانون  النتخابات 

في المادة األولى من القانون بين نصوصه  من  ،  12ـ1م المواد من  1995لعام    13رقم  

" على  أكد  االنتخابيةحيث  بالعملية  يتعلق  فيما  والمرأة  الرجل  بين  التمييز   ،عدم 

الشروط    هو الناخب  وأن   فيه/ها  توفرت  ممن  فلسطينية  أو  فلسطيني  كل 

االنتخاب. القانون لممارسة حق  كل    هووالمرشح     "..المنصوص عليها في هذا 

فلسطيني أو فلسطينية ممن توفرت فيه/ها شروط الترشيح لمركز الرئيس أو  

الوقت،   وبنفس  القانون...  هذا  في  عليه  منصوص  لما  وفقا  المجلس  لعضوية 

على  ون  القانأكد   المرأة  ومساواة  حقوق  على  مواده  من  عدد  االنتخابات " في  أن 

غزة،...  وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة  في  وفلسطينية  فلسطيني  لكل  حق 

االجتماعية  والمكانة  السياسي  واالنتماء  والرأي  الدين  عن  النظر  بغض 

كما أفرد   )السادسة/ أ    ةماد ال  ،م1995لعام    ،13قانون االنتخابات رقم  (  ."واالقتصادية والعلمية

القانون   رقم  نفس  مادته  الشخص    12في  في  توافرها  الواجب  الشروط 

مؤهل لممارسة حقه في الترشيح لعضوية المجلس  ال  ذكر أو أنثى،    الفلسطيني

شروط   التشريعي. فلسطينية  أو  فلسطيني  كل  على  فتنطبق  الترشيح  أما 

الشروط فيه  توفرت  أذا  السلطة  رئيس  لمنصب  القانون    الترشح  في  المحددة 

 آنف الذكر. 
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ضوء   ف،  وثفي  ت.  م.  في  بها  المعمول  والقوانين  االستقالل  استطاع يقة 

وتشريع   سن  الثالث  سلطاته  عبر  الفلسطيني  السياسي  القانون  النظام 

جانب   إلى  القوانين  األساسي  الحياة  التي  مجموعة  في  المرأة  مشاركة  تعكس 

 تي نتناولها بالشكل التالي : والالسياسية  والتمكين االقتصادي،  

 :2005المعدل سنة  تعديالتو 2003 المعدلو 2000القانون االساسي  -1

سنة   الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  االساسي  القانون  قيام 2000صدر  ومع  م 

تعديل  تم  وزراء  رئيس  منصب   باستحداث  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

اجتزاء صالحياته من صالحيات م حيث تم من  2003القانون االساسي عام   خالله 

يوليو   27رئيس السلطة وتحديد العالقة بينهما وتم  اجراء تعديل جديد علية يوم  

م، وتم اعتماد التعديل لبعض المواد فيه من قبل المجلس التشريعي 2005عام  

أغسطس من نفس العام وذلك دون المساس بمقدمته    13الفلسطيني بتاريخ  

اال أكدت على  والتاريخ، كما  التي  واالرض  الفلسطيني  الشعب  بين  الوثيق  رتباط 

حرية اإلنسان وكرامته وحقه في التعبير عن في مواده  راعي القانون األساسي  و

تمي أي  دون  المساواة  مبدأ  تعميم  على  والعمل  غيرهيالرأي  أو  بالجنس    ، ز 

بسبب   لرج ال و  المرأةيز بين  ي ال تمسواء  والقضاء    الفلسطينيون أمام القانون  ف

أو   االساسي،الجنس  العرق  العامةو  )  9المادة  ،2003(القانون  والحريات  الحقوق  ،    في 

وواجب    وعلى األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  وأهمية     احترامهاإلزامية 

اإلنسان   حقوق  لحماية  والدولية  اإلقليمية  المواثيق  على  (القانون التوقيع 

المساس و،  )  10المادة  ،2003االساسي، وعدم  الشخصية  الحرية  وكفالة  احترام  على 

االساسي،بها   ودخولها  و،  )  11المادة  ،2003(القانون  ومراقبتها  المساكن  حرمة  على 

القانون من تضرر بما يخالف أحكام   إلحكامقا  وتفتيشها إال باألمر القضائي ووف

الضرر   عن  يعوض  االساسي،القانون    االعتقادحرية    وعلى،  )  17المادة  ، 2003(القانون 

عدم   شرط  الدين  شعائر  وممارسة  وبخالل  اإل والعبادة  العام  اآلداب  ب النظام 

االساسي،العامة   بالقول  و،  )  18المادة  ،2003(القانون  والتعبير  الرأي  مع  حرية  والكتابة 

القانون أحكام  االساسي،  مراعاة  تأمين    )  19المادة  ،2003(القانون  خدمات  وتنظيم 

  والجرحى وصحي ومعاشات وشيخوخة الرعاية ألسر الشهداء واألسرى    اجتماعي
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الصحي   والتأمين  التعليم  وكفالة  والمعاقين  (القانون   واالجتماعيوالمتضررين 

لكل مواطنعلى حق  و،  )22المادة  ،2003االساسي، االساسي،  المسكن  المادة ،2003(القانون 

أن العمل حق لكل  و،    )  24المادة  ،2003(القانون االساسي،  التعليمفي  حق  ال   وعلى ،    )  23

االساسي،  مواطن للجميع  و  )،  25المادة  ،2003(القانون  السياسية  المشاركة  حق  على 

لالنتخابات وتقلد مناصب   حوالترشيلألحزاب السياسية و التصويت    واالنضمام

على رعاية و،  )  26المادة  ،2003(القانون االساسي،ووظائف عامة على قاعدة تكافؤ الفرص  

األمومة والطفولة وحماية ورعايتهم الشاملة األطفال حق لهم وحماية األطفال 

البالغين من اإليذاء والمعاملة القاسية والضرب من ذويهم   وفصل الطفل عن 

،   )  29المادة  ،2003(القانون االساسي،  في الحق ضد أي فعل سلبي والعمل على اصالحه

المدنية  و الخدمة  شؤون  تنظيم  العامة    واالرتقاءعلى  (القانون  باإلدارة 

تتوالها و،  )87المادة  ،2003االساسي، الشخصية  واألحوال  الشرعية  مسائل  على 

 ) 101المادة ،2003(القانون االساسي،. نية حسب القانونالمحاكم الشرعية والدي

 

 :2005قانون االنتخابات العامة لسنة  -2

لسنة   العامة  االنتخابات  قانون  االنتخابي   2005يقوم  النظام  أساس  على 

المختلط مناصفة بين نظام االكثرية النسبية تعدد الدوائر ونظام القوائم باعتبار 

كل   بين  متساوية  والحقوق  واحدة.  انتخابية  دائرة  الفلسطينية  االراضي 

الرجل    الفلسطينيين بين  تمييز  انحيازه  والمرآةودون  جانب    مع  المرأة  الى 

المجتمع   في  عليها   والعشائرية  والتقاليد  العادات  تأثير  لتخطى  ودعمها 

التي    2005من قانون االنتخابات العامة لسنة    4مادة رقم  الالفلسطيني من خالل  

القوائم االنتخابية المرشحة لالنتخابات حدا أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن  ألزمت  

ن االسماء االولى في القائمة واالربعة أسماء التي تلي  واحدة من بين كل م  إمراه

منه على حق مشاركة    8كما ونصت المادة رقم    ذلك وكل خمسة أسماء تلى ذلك.

المرأة في االنتخابات بشكل مساو للرجل سواء بالترشيح أو التمثيل وقد جرت 

لسنة   العامة  التشريعية  االنتخابات  االنتخابات2006بموجبه  تلك  وأدت  الى    م. 

السلطة  تتمكن  لم  والتي  التاريخ  ذلك  منذ  السياسي  الفلسطيني  االنقسام 
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الوطنية الفلسطينية من إجراء االنتخابات من جديد رغم انقضاء مدتها القانونية  

بمرسوم  القانون  هذا  تعديل  تم  ذلك  أثر  وعلى  القانون.  في  عليها  المنصوص  

القادمة يقوم على أساس "نظام  رئاسي بأن  أصبح النظام االنتخابي لالنتخابات  

(وهي:   كافة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اراضي  أن  باعتبار  الكامل"،  النسبي 

نظام   واحدة وعلى أساس  دائرة  غزة)  الغربية وقطاع  والضفة  الشرقية  القدس 

أقصى   بحد  تضم  أن  يجب  التي  االنتخابية،  مقاعد   132القوائم  عدد  مرشحًا 

 المجلس التشريعي.

 م: 2000لسنة  7رقم   عملقانون ال -3

الى القانون األساسي الذي أكد على أن    باالستناد  7/2000أكد قانون العمل رقم  

مواطن لكل  حق  االساسي،  العمل  أمام  و)،    25المادة  ،2003(القانون  المساواة  ضمن 

بين   الجنس  في  تميز  ال  والقضاء  والحريات    امرأة القانون  الحقوق  في  ورجل 

وصحي   اجتماعيوعلى تنظيم خدمات تأمين    )،  9المادة  ،2003(القانون االساسي،  العامة

واألسرى   الشهداء  ألسر  الرعاية  وشيخوخة  والمتضررين   والجرحى ومعاشات 

والتأ التعليم  وكفالة  الصحي  والمعاقين  (القانون   .واالجتماعيمين 

العاملينو)    22المادة  ،2003االساسي، بين  العمل  وشروط  ظروف  في  التميز  ،   حظر 

االساسي، التدريب  يكوالتأ  )16المادة  ،2003(القانون  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  د 

  لألسر الشهداء.   ةيوواألول  االختياروالتوجيه  بوضع نظام لذلك مع مراعاة حرية  
 ) 21المادة ،2003نون االساسي،(القا

في العمل من حيث األجر وتبوء مع الرجل  ن مشاركة المرأة ومساواتها  وعليه فإ

والمواقع القانون  المناصب  أفرد  (مادة  لها    قد  السابع  بعنوان  106-100الباب   (

النساء   عمل  ،  تنظيم  لها  على تخصيصا  تنطبق  التي  القانون  مواد  جانب  الى 

 .الرجلالمرأة كما 

من   إطار  في  المرأة  قضايا  كفلت  التي  الذكر  أنفة  القوانين  من  الرغم  على 

بعض   هناك  أن  إال  الرجل،...  وبين  بينها  الحقوق  في  التمييز  وعدم  المساواة 

أمام   تقف  نفسها  للمرأة  تعود  اآلخر  وبعضها  للمجتمع  تعود  التي  المعوقات 
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  : أهمها  السياسية  المرأة  االنتخابامشاركة  في  (لجنة  االجتماعي  النوع  إدماج   : المركزية  ت 

 )15-10-9االنتخابات ص 

والمواثيق  • االتفاقيات  مع  الفلسطينية   القوانين  مواءمة  من  الرغم  على 

الدولية ذات الصلة، إال أن تنفيذها على أرض الواقع تواجهها ثقافة وعادات 

 وتقاليد المجتمع الفلسطيني المرتكز على العشائرية والعائلية. 

 وض بعض النصوص القانونية التي تحتاج الى تفسير قانوني. غم •

 وصاية الرجل وسلطته على المرأة وفق العادات والتقاليد •

عائلتها  • موافقة  بعد  إال  السياسية  الحياة  في  الدخول  المرأة  مقدرة  عدم 

 وعشيرتها. 

عدم تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا بسبب تعنت المسؤولين بتنفيذ  •

 انين إلى جانب حالة الفقر والبطالة وندرة المصادر المالية للمرأة مواد القو

عدم تشجيع االحزاب السياسية لمشاركة المرأة سياسيًا أدى الى ضعف  •

 انخراطها بالحركات السياسية الفلسطينية.  

 غياب االرادة السياسية لتحقيق المساواة السياسية بين الرجل والمرأة •

بأ • الشمولي  المرأة  وعي  الثقة  عدم  يفقدها  مما  السياسي  دورها  همية 

 بالنفس ويضعف مشاركتها السياسية 

  

 نخلص الى قول ما يلي: في هذا المحور

الوطني    :  أوالً  المجلس  عن  الصادرة  الفلسطينية  االستقالل  وثيقة  شكلت 

عام   واألركيزة  الم  1988الفلسطيني  والسلطة الساسية  ف  ت.  م.  ل  ملزمة 

الفلسطينية بتعديالته  الوطنية  األساسي  القانون  في  يتطلب وأكدتها  مما   ،

 العمل على تنفيذ ما تضمنته من حقوق للمرأة الفلسطينية. 

،    طبيعة العشائرية التي الزالت متجذرة في المجتمع الفلسطينيلا: بسبب  ثانياً 

فإنه لضمان حقوق المرأة في العمل وتقاضي نفس الراتب يتطلب وضع نسبة 

حقيقة  من الوظائف العامة للنساء إلعطاء فرص    -بشكل مؤقت  -او كوتا محددة  

 في مختلف التخصصات .   النسوية أمام الكفاءات 
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النثالثاً  ممارسة  العمل  :   قانون  في  الواردة  بها،  وصوص  المرأة    تمنحااللتزام 

لها،   جيدة  حماية  مشاركوالعاملة  وتعزيز  التقدم  نحو  مناسبة  في   تهافرصة 

 .يـةمجتمعالوالقتصادية لسياسية واا التنمية

توثيق المكتسبات التي حققتها المرأة على مدار سنوات النضال بقوانين  :    رابعاً 

وليس ابقائها كعرف وعادة تم التعامل معها على مدار سنوات تضمن حقوقها  

 النضال واالستقالل. 

لتشارك :    خامساً  الفلسطينية  المرأة  تمكين  على  يساعد  القوانين  تطبيق 

فاعل  مدني  مجتمع  أسس  ترسيخ  وفي  الديمقراطي،  الوطن  بناء  في  وتساهم 

 تحكمه القيم الوطنية والحضارات االنسانية والمساواة.

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق  تطبيق    رغم عدالة القانون فيسًا:  ساد

المواقف    ،والحريات من  كثير  في  يتنافى  الواقع  أرض  على  التطبيق  أن  مع  إال 

القانونية، والحرياتو  النصوص  الحقوق  من  المرأة  (  تحرم  خديجة.  ابو  ،   2013،   آمال 

 ) 20-16ص

 

 تها بقوانين دول أخرىومقارن  الفلسطينية  تطور القوانين :  المحور الثاني

 

منذ مطلع القرن الماضي في العملية النضالية ضد   المرأة الفلسطينية  شاركت

االستيطاني   والغزو  البريطاني  الثورة    الصهيونياالحتالل  في  وكذلك 

إن ف  وفي االنتفاضات المتتالية ضد االحتالل اإلسرائيلي،  الفلسطينية المعاصرة

مع   تتناسب  وال  معدومة  تكون  تكاد  القرار  صنع  مستويات  في  مشاركتها  حجم 

حجم مشاركتها وتضحياتها على مستوى المؤسسات الرسمية اللجنة التنفيذية  

الفلسطينية،   التحرير  الوطنية  واللمنظمة  على سلطة  وأيضا  الفلسطينية 

والح المنظمات  في  القيادية  الفلسطي  ركات المستويات  وعليه نيةوالفصائل   ،

ف  فقط  مقتصرة  ليست  السياسية  المرأة  حقوق  مشاركفإن  مسالة  في    تهاي 

ترشيحاً  الوإنما    ،واقتراعاً   االنتخابات  الناحية   هانيتمك  عبرية  عملبالمساواة من 
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وبما يتناسب وحجم   ،ن مشاركتها في المؤسسات التشريعية والتنفيذيةماوض

العامة الحياة  في  ومشاركتها  عاداته    إسهامها  رغم   المجتمع  ستجبر  مما 

فيه االيجابي  ودورها  المرأة  وجود  قبول  على  العشائرية  وعلوتقاليده  ذلك، ،    ى 

منفإنه   بد  بحيث    ال  الفلسطيني  االنتخابات  قانون  القائمة    تكونتعديل 

" التشريعية  السلطة  لعضوية  للفصائل االنتخابية  التشريعي"  المجلس 

مناصفة من  الفلسطينية  انطالقًا  والمرأة،  الرجل  نصف      بين  تشكل  المرأة  أن 

عام   لمنصف  الفلسطيني  االحصاء  مركز  تقديرات  ( حسب  وصل   2020المجتمع 

إلى    االجمالي  منهم    5.101,152العدد  ما    2.507,511مليون،  وتشكل  االناث  عدد 

وصل 49نسبته   الذكور  وعدد  نسبته    2.593,641  %،  ما  وشكل  م51مليون  ما  %) 

حقيق مشاركة  الفلسطينية  للمرأة  السياسية ييكفل  الحياة  في  وفاعلة  ة 

االساسي والعامة القانون  في  الفلسطينية  المرأة  حقوق  بين  وبالمقارنة   .

والكويت   المغرب  من  لكل  االساسية  القوانين  تضمنته  ما  وبين  الفلسطيني 

 ل التالي: نفصله توضيحًا في الجدو

)  2( المغربمع دستوري   ) 1(  ون االساسي (الدستور)الفلسطينيانمقارنة الق

 : )3(  كويتوال

 
فصل/مادة للحریات   21فصل/مادة وأفرد الدستور الباب الثاني    180: ویتكون من أربعة عشر بابا وكل باب مكون من عدد من الفصول (مواد) بواقع    2011الدستور المغربي لسنة    1

 Constituteproject.org 6/6/2017 PDFوالحقوق االساسیة .

فصل/مادة للحریات   21فصل/مادة وأفرد الدستور الباب الثاني    180: ویتكون من أربعة عشر بابا وكل باب مكون من عدد من الفصول (مواد) بواقع    2011المغربي لسنة  الدستور    2
 Constituteproject.org 6/6/2017 PDFوالحقوق االساسیة .

الكویتي الصادر سنة    3 العمل بھ عام    1962الدستور  المواد بواقع  9219وأعید  الثالث    183: ویتكون من تمھید وخمسة أبواب وكل باب مكون من عدد من  الباب  الدستور  مادة وأفرد 
 Constituteproject.org 6/6/2017 PDF للحقوق والواجبات العامة.

 

القانون   الحق

 الفلسطيني

الدستور 

 المغربي 

 الدستور الكويتي 

المشاركة في  

الحياة السياسية 

 والعامة 

الفلسطينيون   9م

أمام القانون سواء  

 ال تمييز... 

حق تقلد   /26/4م

/ يتمتع  19ف

الرجل والمرأة  

على قدم وساق  

بالحقوق 

/ العمل والحرية والمساواة دعامة 7م

المجتمع والتعاون والتراحم صلة  

 وثقى بين المواطنين 

الناس سواسية في الكرامة / 29م
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المناصب والوظائف  

 العامة... 

والحريات المدنية  

 والسياسية...

االنسانية وهم متساوون لدى القانون  

وق والواجبات العامة ال تمييز  في الحق

بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  

 األصل أو اللغة أو الدين

االسالم الدين  /4م حرية العبادة

الرسمي ولسائر 

الديانات السماوية 

 احترامها وقدسيتها 

/ االسالم دين  3ف

الدولة والدولة 

تضمن لكل واحد  

حرية ممارسة 

 شؤنه الدينية

االسالم والشريعة /  دين الدولة 2م

 االسالمية مصدر رئيس للتشريع 

/ حرية االعتقاد مطلقة وتحمي  35م

الدولة حرية القيام  بشعائر االديان  

 طبقا للعادات المرعية...

تشكيل  

والمشاركة في 

االحزاب 

 السياسية 

حق تشكيل  /26/1م

االحزاب السياسية  

 واالنضمام اليها

/ تؤسس 7ف

االحزاب 

السياسية 

وتمارس  

شطتها بحرية  أن

في نطاق احترام  

 الدستور 

/ حريات  29ف 

االجتماع  

والتجمهر  

والتظاهر  

 السلمي مكفول.

 ال توجد احزاب سياسية-

التصويت 

 والترشيح

حق التصويت  /26/3م

والترشيح الختيار  

 ممثلين منهم... 

/ لكل 30ف

مواطن أو 

مواطنة حق في  

التصويت وفي  

الترشح  

 50/ يتألف مجلس األمة من 80م

عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام 

 السري المباشر 
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لالنتخابات شرط  

 بلوغ سن الرشد

 القانونية

/ ال مساس 19م التعبير عن الرأي

بحرية الرأي ولكل  

إنسان الحق في 

التعبير عن رأيه 

ونشره بالقول أو  

 الكتابة.....

/حرية الفكر   25ف

والرأي والتعبير  

مكفولة بكل  

 أشكالها...

/حرية الرأي والبحث مكفولة ولكل   36م

انسان حق التعبير عن رأيه ونشره 

 بالقول أو الكتابة أو غيرهما... 

عقد االجتماعات  

 العامة 

حق عقد   /26/5م

االجتماعات دون  

 حضور افراد الشرطة 

/ حريات  29ف

االجتماع  

والتجمهر  

والتظاهر  

 السلمي

لألفراد حق االجتماع دون أمر أو   /44م

اخطار سابق واليجوز ألحد من أفراد  

قوات االمن حضور اجتماعاتهم  

 الخاصة

حق الحصول على 

 المعلومات 

 

 ال توجد

/ للمواطنين  25ف 

والمواطنات حق 

الحصول على 

المعلومات  

الموجودة في 

حوزة االدارة 

العمومية  

والمؤسسات  

المنتخبة  

والهيئات  

المكلفة بمهام  

 المرفق العام.. 

 

 ال توجد
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ق نخلص إلى القول، أن القانون االساسي الفلسطيني قد أفرد  من الجدول الساب

الثاني وتضمن المواد ( )، مقارنة مع ما  33-9الحقوق والحريات العامة  في الباب 

مع  مقارنة  ومستقلة  مستقرة  كدول  والكويت  المغرب  دولتي  دساتير  تضمنته 

االحتال تحت  يرزح  الفلسطيني  الشعب  الزال  الذي  الفلسطينية  ل القوانين 

 اإلسرائيلي، إلى جانب: 

على   -1 والرجل  المرأة  شملت  وإنما   ، للمرأة  خاصة  بنود  تفرد  لم  الدساتير  أن 

 السواء. 

ال تختلف الدساتير عن القانون االساسي الفلسطيني بل تحتوي على عدد من   -2

بموائمة   االلتزام  مدى  في  يتركز  بينهم  االختالف  ولكن  المتقدمة،  جد  المواد 

من   قانون  كل  في  يلي  ما  الى  اضافة  الواقع.  أرض  على  القوانين  وتطبيق 

 القوانين:

a.   وطنية الفلسطينية تحت  ان وقوع فلسطين والسلطة ال  أوًال ::  فلسطينيا

  –االحتالل االسرائيلي واالنقسام الداخلي الحاصل بين حركتي فتح وحماس  

الفلسطينية األخرى حيدت نفسها   الغربية وقطاع   –الفصائل  وبين الضفة 

النشاط  وإعاقة  القانون االساسي  االعتداء على  دورًا هامًا في  لعبا  غزة قد 

ساهم   والذي  االعتقاالت  خاصة  وتشتيت الحزبي  االنقسام  تعميق  في 

الجهود الفلسطينية لمقاومة االحتالل واالستيطان والمشاريع المشبوهة 

: ابقى االنقسام حالة التحول  ثانيًا  نتنياهو.    -الممثلة بصفقة "القرن" ترامب  

تكوين النقابات  

والمؤسسات  

 الشعبية

حق تشكيل   /26/2م

النقابات 

 واالتحادات.... 

/ تأسيس 29ف

الجمعيات 

واالنتماء النقابي  

والسياسي 

مضمونة...وحق 

االضراب 

 مضمون.... 

حرية تكوين الجمعيات والنقابات   /43م

 على أسس وطنية 
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مثل:  الرئيسة  القضايا  في  مستمرًا  تراجعًا  وأحدث  له  اسيرًة  الديمقراطي 

م االساسي وإعاقة النشاط الفصائلي، ودمج  مساءلة الحكومة وخرق النظا

وسيادة   السلطات  فصل  بمفهوم  العمل  اصبح  بحيث  الثالث  السلطات 

  .. المنال  بعيدة  :القانون  على    ثالثًا  الحصول  حق  من  األفراد  تمكن  عدم 

والمنتخبة   العامة  والمؤسسات  االدارات  حوزة  في  الموجودة  المعلومات 

 .25ادته رقم مقارنة مع الدستور المغربي في م

b. : االحزاب    أوًال:  كويتيا  بحرية  يسمح  الكويت  في  قانون  أو  تشريع  يوجد  ال 

  ، واالنترنت  الصحف  على  الرقابة   من  تشدد  قوانين  توجد  بل  السياسية 

  ثانيًا : وتسمح بنفس الوقت في حق التجمع ومنع التعذيب وحرية االعالم.  

ال على  الحصول  حق  من  الكويتي  المواطن  تمكين  الموجودة  عدم  معلومات 

مع   مقارنة  الكويت،  في  والمنتخبة  العامة  والمؤسسات  االدارات  حوزة  في 

السياسية   االحزاب  تأسيس  دستورها  تضمن  وعدم  المغربي  الدستور 

االساسي  القانون  مع  مقارنة  فقط  الفرد  على  انتخاباتها  واقتصار 

 .25الفلسطيني وكذلك مع الدستور المغربي في مادته رقم 

c. 2011: التعديالت التي أدخلها مللك المغرب على الدستور سنة  أوًال    :مغربيا  

االستقرار  إلى  المغرب   أوصلت  العربي،  الربيع  احتجاجات  أثر  على  م 

النسبي.   واالجتماعي  واالقتصادي  :السياسي  التعديالت    ثانيًا  ساهمت 

المتصدر   الحزب  من  يعين  أصبح  بحيث  الحكومة  رئيس  مركز  بتقوية 

ات التشريعية وأصبح يملك الحق في التعيين في الوظائف العامة  لالنتخاب

ومركز  الحكومة  وإقالة  التشريع  مجال  في  البرلمان  مركز  تقوية  على  عالوة 

القضائية.   االساسي   ثالثًا:السلطة  القانون  عن  المغربي  الدستور  يمتاز 

على  الحصول  حق  وهي  رئيسة  بمادة  الكويتي  والدستور  الفلسطيني 

كذلك  المعلوما والمنتخبة  الرسمية  والهيئات  اإلدارات  بحوزة  الموجودة  ت 

 ..  25منها في مادته رقم  

 قانوني العمل الفلسطيني والكويتي:
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تم اختيار قانون العمل الكويتي إلجراء مقارنة قانون العمل الفلسطيني معه من 

قواعد منطلق أن قانون العمل الكويتي قريب جدًا للقانون الفلسطيني وملتزم بال

والتشريعات الدولية بالخصوص، وبما أن المقارنة تتم بين قانونين يوجد بينهما  

رقم   الكويتي  العمل  قانون  فإن  المثال  سبيل  فعلى   ، وتشابه  لسنة    4اختالف 

خمسة    2010 الرابع   الفصل  الثاني  الباب  في  وحدد  وفصول  أبواب  عدة  تضمن 

كام العامة التي عرف العامل في  كما تضمن الباب األول منه االح   26-22مواد من  

العمل   صاحب  لمصلحة  ذهنيًا  أو  يدويًا  عمًال  يؤدي  أنثى  أو  ذكر  كل  األولى  مادته 

وتحت إدارته وأشرافه مقابل أجر، وينص عليه بالمعنى القانون الفلسطيني الذي  

، إضافة إلى أن باقي  106-100تناول تنظيم عمل النساء في الباب السابع المواد  

قانون تنطبق على المرأة العاملة كما الرجل إضافة للمواد التي خصصت مواد ال 

التالي يوضع مقارنة بين  البيولوجي. والجدول  الرجل وذلك لالختالف  للمرأة دون 

أن  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الكويتي  العمل  وقانون  الفلسطيني  العمل  قانون 

مق العمل  قانون  بتنفيذ  الكفيلة  الموازنات  تضع  القانون  الكويت  مع  ارنة 

الالزمة   الموازنات  توفير  الفلسطينية  السلطة  تستطع  لم  الذي  الفلسطيني 

 لتنفيذه :  

 قانون العمل الكويتي قانون العمل الفلسطيني  الحق 

تنظيم عمل  
 النساء 

الرجل  100م   بين  التمييز  يحظر    /
 والمرأة 

/ حظر التميز في ظروف وشروط    16م  
 العمل بين العاملين

األجر /  26م   العاملة  المرأة  تستحق 
المماثل ألجر الرجل العامل إذا كانت تقوم  

 بنفس العمل.

حظر تشغيل  
 النساء 

في   101م   النساء  تشغيل  يحظر   /
وعمل   الشاقة  أو  الخطرة  االعمال 

و الحمل  اثنا  اضافية  أشهر    6ساعات 
الليل   ساعات  وأثناء  للوالدة  تالية 
فيما عدا االعمال التي يحددها مجلس  

 لوزراء ا

/  ال يجوز تشغيل المرأة ليال باستثناء  22م  
 المستشفيات والمصحات.

االعمال 23م   في  المرأة  تشغيل  يحظر   /
 الخطرة أو الضارة صحيا وباألخالق 

توفير وسائل  
 راحة 

وسائل 102م   توفير  المنشأة  على   /
 راحة خاصة بالعامالت

/ يجب على صاحب العمل انشاء دور    25م.  
من  حضانة   أقل  في    4لألطفال  سنوات 

عن   يزيد  العمل  عدد    50مركز  أو  عاملة 
 عامل.  200العاملين فيها  
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القانون   مع  مقارنتها  تم  التي  والمواد  البنود  أن  نالحظ  السابق  الجدول  من 

الكويتي لم نصل الى اختالف جوهري فيما بينهما حيث أن في حق فترات الرضاعة 

القانون  الكويتي فترة مضاعفة عن  القانون  أن منح  القانونين  بين  االختالف  كان 

تتض أن  الدراسة  توصي  والذي  للرضاعة  الطفل  الفلسطيني  رضاعة  فترة  اعف 

الفلسطيني،   القانون  حددها  كما  واحدة  ولمدة سنة  لمدة ساعتين  العمل  أثناء 

للمرأة  وخاصة  الراحة  توفير  حق  وفي  تحديد.  بدون  الكويتي  القانون  تركها  فيما 

في   أطفالهن  لرعاية  أطفال  ورياض  حضانة  بتوفير  المنشأة  الزم  الوالدة  بعد 

املة في الوقت الذي لم يحدد القانون الفلسطيني  مكان العمل، وذلك لراحة الع

طبيعة وسائل الراحة. على الرغم من ذلك فقانوني العمل الفلسطيني والكويتي  

القوانين   مع  ومتطابقة  االخرى  العمل  قوانين  مع  مقارنة  متقدم  جد  هما 

سياسي  استقرار  إلى  يحتاج  فلسطينيًا  تنفيذه  أن  إال   ، الدولية  والتشريعات 

وهو  وقانوني   لالنقسام  وإنهاء  واقتصادي  اآلن   –واجتماعي  تتوفر    -لغاية  لم 

الوطنية،   الوحدة  وتمتين  االنقسام  حركة حماس  إلنهاء  لدى  السياسية  االرادة 

معها  اتفاق  إلى  للوصول  حاليا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اليه  وتفتقر  كما 

 إلنهاء االنقسام..

 لمرأة في المجتمع الفلسطيني رؤية مستقبلية لدور ا  المحور الثالث :

 

/  للمرأة العاملة الحق في إجازة  103م   اجازة الوالدة 
لمدة   األجر   10وضع  مدفوعة  أسابيع 

فصل  يجوز  وال  الوالدة.  وبعد  قبل 
إذا   إال  االجازة  بسبب  العاملة  المرأة 

 أخر خاللها.  ثبت أنها استغلت بعمل
العاملة الحصول  105م   /  يجوز للمرأة 

 على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها... 

إجازة 24م   الحامل  المرأة  تستحق   /
لمدة   من    70مدفوعة  تحسب  ال  يوما 

خدمتها   انهاء  يجوز  وال  الرسمية.  اجازتها 
تحصل  ان  وتستطيع  الوضع.  اجازة  أثناء 

 ر أشه 4على اجازة بدون مرتب ال تزيد عن 

الحق في فترة  104م   فترات الرضاعة المرصع  للمرأة   /
سنة  لمدة  يوميا  واحدة  ساعة 

 للرضاعة أثناء العمل

العاملة  25م   المرأة  تمنح  ساعة    2/ 
 للرضاعة أثناء العمل،
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داخلية   تأثرت مؤثرة  بعوامل  بدايتها  منذ  الفلسطينية  الديمقراطية  التجربة 

ودولية  وإعربية      وخارجية المجتمع  قليمية  دمقرطة  تجاه  في  مشجعة 

الفلسطيني ، ومنح المرأة حقوقها بالتساوي مع الرجل كما نص عليها القانون  

وث قبلة  ومن  الفلسطيني  لسنة  االساسي  االستقالل  التحول  1988يقة  أن  إال  م، 

قد   عقب  الديمقراطي  كبيرة،  بانتكاسة  ـ  اال  أصيب  الفلسطيني  نقسام 

الفلسطينيةو    الفلسطيني  / الفلسطينية  المصالحة  مفاوضات  جمود  ظل   في 

االنقسام   إنهاء  الفلسطيني    فإن  ،وعدم  الديمقراطي  التحول  بمستقبل  التنبؤ 

،تجاهها.    حقيقيةاختراقات    حدثسيكون صعبًا ما لم ت األمل اسماعيل  ،ص  2007(دنيا 

10 ( 

من   عدد  إلى  يحتاج  الفلسطيني  المجتمع  في  الديمقراطي  التحول  إحداث  إن 

محركات التغيير بعضًا يأتي من أعلى سواء عبر تعديل القوانين والتشريعات أو 

من   أسفل  من  اآلخر  البعض  ويأتي  المؤسساتية،  االجراءات  بعض  خالل إرساء 

التغيير المجتمعي عبر تنظيم الناس حول مصالحهم ونشر الوعي حول قضاياهم 

اليومية.   المعيشية  بحياتهم  وآخرون،  المرتبطة  عدلي  ص  2017(هويدا  على  )  9،  ولكن 

من   أنالرغم  إال  والدولية  واإلقليمية  العربية  العوامل  الداخلية ا  تأثير  لعوامل 

م التزام السلطات الحاكمة  بالتنفيذ على  الفلسطيني وعد  –والقرار الفلسطيني  

تأثير له  يبقى  والدساتير  القوانين  في  مدون  هو  ما  الواقع  نجاح كبير    أرض  على 

الفلسطيني الديمقراطي  التحول  الوطنية    تجربة  السلطة  مجاالت  كافة  في 

في    الفلسطينية مبشرة  بدأت  والتي  االستقالل  عهدوثيقة  السلطة   بداية 

الوطنية الفلسطينية حتى االنقالب على الشرعية بعد االنتخابات التشريعية عام 

م   2007يونيه من عام    16م ، وسيطرة حركة حماس على إدارة قطاع غزة يوم    2006

اقتصادي  حصار  الى  ويتعرض  االنقسام،  يعيش  غزة  قطاع  زال  وال  والزالت، 

 ة االحتالل االسرائيلي.وسياسي وحروب عدوانية متكررة من طرف دول

واستمرار  المتكررة  اإلسرائيلية  االعتداءات  من  الرغم  وعلى  أخرى،  جهة  ومن 

لذلك   إضافة  تواجه  للمرأة  السياسية  المشاركة  فإن  الفلسطيني،  االنقسام 

ابتعاد المؤسسات والنظم السياسية واالقتصادية  تحدي رئيس يتعلق بكيفية 
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دة أعداد المرأة في المؤسسات المتعددة بما عن طبيعتها الذكورية من خالل زيا

بين   المساواة  على  تؤكد  التي  األخرى  والقوانين  األساسي  القانون  مع  يتناسب 

 )15، ص 2017(هويدا عدلي وآخرون،   الجنسين.

في   دورها  تأكيد  خالل  من  الفلسطينية  المرأة  وضع  تطور  أن  ذلك،  ضوء  في 

السياسية والتمكين االقتصادي، ي التي وضعتها المشاركة  الرؤية  نبع من خالل 

الوضع   وطبيعة  القانونية  النصوص  حسب  المستقبلية   السيناريوهات  في  

    القانوني والتشريعي للمرأة  في فلسطين:

تفاقم أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل االنقسام الداخلي وذلك بسبب  -1

للم المنصفة  القوانين  وتعديل  سن  إعادة  الى  االنقسام  طرفي  رأة  لجوء 

المجتمع   توجه  زيادة  الحقوق وخاصة في ظل  إنقاص هذه  إلى  أدت  بأخرى 

تفسيرها   يتم  التي  المرأة  بحقوق  االلتزام  نحو  غزة  في قطاع  الفلسطيني 

خارج نطاق القانون االساسي الفلسطيني التي اجمعت عليه وقبلته جميع 

أفضت الى  التي    2006الكتل النيابية فبل اجراء االنتخابات التشريعية عام  

 االنقسام.

في   -2 الذكورية  النزعات  وجود  من  الرغم  على  الفلسطيني  المجتمع  تقبل 

باعتبارها   للمرأة  الواقع  أرض  على  التطبيق  عند  الفلسطينية  القوانين 

سياسيا   المجتمع  تنمية  في  وتساهم  الرجل  مع  الحقوق  متساوية 

 واقتصاديا. 

كي تتواءم مع القوانين تطوير القوانين والتشريعات الحالية المعمول بها   -3

النضالي  دورها  أن  حيث  حقوقها  في  المرأة  الدولية إلنصاف  والتشريعات 

 يؤهلها لتتساوى مع الرجل في الحقوق وتساهم في بناء الوطن.

حاليا   -4 بها  المعمول  بالقوانين  العمل  من   –استمرار  لكل  التفسير  حسب 

ال الفلسطينية  والحكومة  حماس  حركة  الواقع  االمر  في  حكومة  شرعية 

مع االخذ بعين االعتبار حل المجلس التشريعي، وعودته   -الضفة الغربية  

الى المجلس الوطني  والمجلس المركزي الفلسطيني كسلطة تشريعية  
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الوطنية   السلطة  أن  باعتبار  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  تابع 

 الفلسطينية أحد مشاريع م. ت. ف. السياسية. 

ة المذكورة أعاله، فإن  األقرب للتنفيذ هو السيناريو من السيناريوهات المتوقع

(رقم للحفاظ على قطاع    4الرابع  التنازل عنه  ) بسبب استمرار االنقسام وعدم 

القضية   إبقاء  على  حفاظًا  والقدس  الغربية  الضفة  مع  ومتصًال  موحدًا  غزة 

والدولية  واالقليمية  العربية  المؤسسات  كافة  أعمال  جدول  على    الفلسطينية 

 في مواجهة صفقة القرن والمؤامرات على شعب فلسطين وحقوقه..

 

 النتائج والتوصيات

 

الفلسطينية،  الوطنية  أن فلسطين بعد تأسيس السلطة  إلى  الدراسة  خلصت 

توافرت فيها بنية دستورية وقانونية شملت العديد من النصوص القانونية التي  

السلط بها  التزمت  للمرأة،  ومكتسبات  بحقوق  االلتزام  أقرت  عن  فضًال  ة 

إلى   تقضي  التي  فلسطين  دولة  عليها  صدقت  التي  والمعاهدات  باالتفاقات 

على   والعمل  العامة،  السياسات  في  السياسية  المرأة  تفعيل مشاركة  ضرورة 

التي تنظم  القانونية  إزالة العقبات في النصوص  زيادة هذه المشاركة من خالل 

صلت الدراسة الى النتائج والتوصيات  العمل السياسي. إضافة إلى ذلك فقد تو

 التالية:

 أوال : النتائج: 

الوطني   .1 المجلس  عن  الصادرة  الفلسطينية  االستقالل  وثيقة  شكلت 

عام   والسلطة 1988الفلسطيني  ف  ت.  م.  ل  وملزمة  أساسية  ركيزة  م 

الوطنية الفلسطينية ، مما يتطلب العمل على تنفيذ ما تضمنته من حقوق 

 .للمرأة الفلسطينية
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موائمة القوانين الفلسطينية مع االتفاقات الدولية التي وقعتها م. ت. ف   .2

والسلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يتطلب  العمل بها فورًا بعد ما تم  

 التوقيع والمصادقة عليها.

هامًا  .3 عامًال  السياسي  العمل  في  للمرأة  السياسية  المشاركة  تمثل 

 سين. ومحوريًا لالرتقاء بالمساواة بين الجن

تكون  .4 بحيث  وفعًال  قوًال  المساواة  على  يؤكد  عصري  انتخابي  نظام  وضع 

الكوته حسب  وليس  الكفاءة  حسب  القائمة  على  تزيد    المرأة  ان  بمعنى 

المصبوغ  الفلسطيني  المجتمع  يلزم  مما  كفاءتها  ضوء  في  نسبتها  

دعمها  على  والعمل  المرأة  تجاه  سلوكه  تغيير  الى  بالعشائرية 

 ومساندتها. 

وصون  .5 الجنسين،  بين  التمييز  وعدم  والمساواة  التعددية  مبادئ  تعزيز 

و ديمقراطية  انتخابات  وتنظيم  للمواطنين  االساسية  على  الحريات  دورية 

 كافة المستويات ( االنتخابات العامة، البلديات، والنقابات المهنية، ...). 

في   .6 يساهم  للمرأة  االقتصادي  االستقالل  وتحقيق  االقتصادي  التمكين 

العوائق   إزالة  في  ويساهم  السياسية  المشاركة  في  المرأة  دور  تقوية 

ضاالتها التي  المجتمعية والمؤسسية التي تضع المرأة في غير واقعها ون

 خاضتها ضد االحتالالت بأشكالها المتعددة. 

للمرأة   .7 السياسية  والمشاركة  االقتصادي  التمكين  بين  وجود عالقة جدلية 

بمعنى في حال تحسن الوضع االقتصادي للمرأة واستقاللها المالي تؤدي  

التوجه للمشاركة في بناء الوطن عبر المشاركة في الحياة السياسية   الى 

 والعامة.

النضال بقوانين  .8 المرأة على مدار سنوات  التي حققتها  المكتسبات  توثيق 

تضمن وتؤكد على حقوقها، وليس ابقائها كعرف وعادة تم التعامل معها 

 على مدار سنوات النضال واالستقالل. 

بما  .9 االخرى  والقوانين  الفلسطيني  العمل  قانون  مواد  صياغة  اعادة 

سو حد  على  والمرأة  الرجل  مع  العامل يتناسب  لمخاطبة  ليصل  اء 

 والعاملة وليس فقط العامل.
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المناصب  .10 مختلف  وفي  العام  الشأن  في  ومشاركتها  المرأة  حضور  دعم 

حرية  من  تحد  التي  التشريعات  وتنقيح  مراجعة  في  واالستمرار  العامة 

 المرأة وتقييدها وتخلق أرضية الضطهادها والتمييز ضدها.

 ثانيًا: التوصيات: 

التم .1 على  وفي  القضاء  والعامة  السياسية  الحياة  في  المرأة  ضد  ييز 

العدالة   أساس  على  المرأة  مع  والتعامل  االقتصادية  المجاالت 

 والمساواة.

إجراءات تطبيقها على  .2 القانونية  واشكاليات  النصوص  بين  الفجوة  إنهاء 

 الواقع. 

الفرص  مبدأ  تطبيق   .3 على  تكافؤ  الواقعالمعتمد  على  والمهارة    ،الكفاءة 

الواسطة والمحسوبية والعالقات الشخصية وعدم التميز في  وليس على  

 ظروف وشروط العمًل في حق المرأة.  

العاملة على لوحات اعالنية    مرأة تتعلق بحقوق الالتي  حكام  األبنود ونشر ال .4

آ  المنشاء  ألن  تداخل  من  االقتصادية،  ما    هنكثير  وال  حقوقهن  يعلمن  ال 

 .حقوقهنلم يمن  تدع تنص عليه المنظومة القانونية

بحيث ال    ،في العمل   واالجتماعيةمراعاة حالة المرأة البيولوجية والنفسية   .5

وذلك عبر اضافة مواد    تتعرض المرأة ألي عمل يتنافى مع تعرضها للخطر

 .قانون العمل في

لكل مواطن فهذا    جاء فيما  تنفيذ   .6 العمل حق  أن  القانون األساسي على 

فير فرص العمل لكل مواطن ومنها المرأة كفرد  يلزم الحكومة أن تقوم بتو

 أساسي بالمجتمع لتوفير الحياة الكريمة لها.

 

 

 

 المراجع
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 أوال : الوثائق واالتفاقيات والقوانين: 

التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسـطيني فـي دورتــــه   االستقاللوثيقة   •

 م1988نوفمبر  15التي عقدت في الجزائر بتاريخ 

 2م المادة رقم 1995أيلول  29اتفاقية اوسلو بتاريخ  •

 12ـ1م المواد من 1995لعام  13قانون االنتخابات رقم  •

 19  بتـاريخ  2القانون األساسـي المعـدل/ الوقـائع الفلسـطينية العـدد ممتـاز   •

 م2003مارس 

 2005لسنة  9رقم  قانون االنتخابات العامة •

 2010لسنة  4قانون العمل الكويتي رقم  •

•  ) االستراتيجية  الوطنية  2017الخطة  االستراتيجية  البناء:  في  شركاء   :(

 ) المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  والعدالة  المساواة  لتعزيز  -2017القطاعية 

 رام هللا   –)، وزارة المرأة الفلسطينية 2021

 ثانيا : رسائل الماجستير:

: التخطـــــيط الرســـــمي لتنميـــــة وتفعيـــــل المشـــــاركة )2007( حنـــــين جـــــاد هللا •

، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة  ، 2006-1996السياســــية للمــــرأة فــــي فلســــطين 

 رسالة ماجستير

أثر التشريعات والقرارات الفلسطينية على  ) :    2007دنيا األمل اسماعيل ( •

غزة -) جامعة األزهر2005-1996غزة(حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع  

 رسالة ماجستير 

 ثالثا : الكتب والدراسات والمؤتمرات:

خديجة • ابو  قانونية  )  ديسمبر  2013(  آمال  دراسة  وضع   اجتماعية:  حول 

والواقع   الفلسطينية  القوانين  في  البحوث    االجتماعيالمرأة  وحدة   ،

 والدراسات القانونية 
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ريما كتانة نزال : قراءة نسويه لنتائج االنتخابات المحلية الفلسطينية في   •

 مرحلتها األولى/ 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=1&aid=17869 

: المشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــالل االتحــادات )2005(أكــرم ،  عطــا هللا •

 والنقابات 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=766 

) : واقع المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية  2006العيلة، رياض ( •

بع غزة  قطاع  وتطوير  تنمية  مؤتمر  نموذجا،  غزة  قطاع  د والعامة: 

من   المنعقد  االسرائيلي،  الجامعة   –  2006فبراير    15-13االنسحاب 

 غزة –االسالمية 

 ) : إدماج النوع االجتماعي في االنتخابات  2013لجنة االنتخابات المركزية ( •

): المشاركة السياسية للمرأة، فريدريش أيبرت 2017عدلي، هويدا، وآخرون ( •

 القاهرة  -

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=1&aid=17869
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=766
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