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السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة :      القدس

الالجئني احتساب  دون  غزة(  قطاع  يف  و1.79  الغربية  الضفة  يف  مليون   2.83 )منهم  نسمة  مليون   4.62  عدد السكـــان )1( :   

                            واملرشدين خارج الوطن  

املساحة الجغرافيــة :  6020 كم² )5655 كم² يف الضفة الغربية و365 كم² يف قطاع غزة(. تقع فلسطني غرب قارة آسيا 

ويحدها من الغرب البحر املتوسط ومن الرشق سوريا واألردن ومن الشامل لبنان ومن الجنوب خليج العقبة ومن الجنوب 

الغريب مناطق االحتالل اإلرسائييل ومرص. واألرايض الفلسطينية الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية تنقسم بني قطاعي غزة 

ومنطقة رام الله وهي مركز السلطة الفلسطينية ومنطقة القدس وهي منطقة متنازع عليها مع قوات االحتالل اإلرسائييل.

الكثافة السكانية : 450 نسمة/كم² يف الضفة الغربية، 4.279 فرد/ كم² يف قطاع غزة.

اللغة الرسميــة :   العربية

البنية السياسية )2( 
تحتوي السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حكم ذايت نتيجة اتفاق أوسلو املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل يف إطار حل 

الدولة  نواة  أن تكون  أكتوبر1993 يف تونس، ويعول عليها  املنعقدة يف 10  الفلسطيني يف دورته  بقرار من املجلس  أنشأت  الدولتني. 

الفلسطينية املقبلة عىل جزء من أرض فلسطني وهي : الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشكل مساحة هذه األرايض ما نسبته 22 % 

من إجاميل أرض فلسطني التاريخية. وهي هيئة إدارية مؤقتة مسؤولة عن الفلسطينيني داخل هذه األرايض، والذين بلغ عددهم يف 

عام 2008 قرابة 4 مليون فلسطيني أي ما نسبته 36.6 % من العدد اإلجاميل للفلسطينيني بالعامل. وبالرغم من أن القدس الرشقية تعترب 

عاصمة الدولة الفلسطينية إال أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع يف رام الله، التي تعترب حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كام يوجد 

للسلطة مكاتب يف مدينة غزة باعتبارها أكرب املدن الفلسطينية مساحة وسكانا. تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمه: 

املهام األمنية وحفظ االرايض الفلسطينية، إنشاء حكومة وبرملان ميثالن الشعب الفلسطيني، التحضري والتفاوض مع الجهات اإلرسائيلية. 

وتتألف السلطة الفلسطينية من املجلس الترشيعي والسلطة التنفيذية )الحكومة(، السلطة القضائية والسلطة الترشيعية. ويقوم املجلس 

الترشيعي مبنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ولقد تغري الوضع بعد االنتخابات الترشيعية عام 2005 وفوز حركة حامس، حيث 

تحتوي السلطة عىل فصيلني منقسمني واحدهام يف الضفة واآلخر يف القطاع، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتني فلسطينيتني. 

أنها مل تكن بعد  يف 31 أكتوبر 2011، اعرتفت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( بفلسطني كدولة عضو. ومبا 

التنفيذي التي تلت تصويت إيجايب بأغلبية ثلثي الدول األعضاء يف  دولة عضو يف األمم املتحدة، تم القبول بناء عىل توصية املجلس 

األمم املتحدة الحارضة واملصوتة يف املؤمتر العام )107 تصويت مؤيدا، 14 ضد، و 52 امتناع(. ويف 29 نوفمرب 2012، يف نفس يوم  ذكرى 

التصويت عىل خطة تقسيم فلسطني، اقرتاح تصويت االعرتاف بفلسطني كدولة غري  -عضو إىل الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة. وتم 

قبول فلسطني كدولة مراقب ليس عضوا بأغلبية 138 صوتا )مبا يف ذلك فرنسا(، 9 ضد )مبا يف ذلك الواليات املتحدة وكندا وإرسائيل( 

وامتناع 41 )مبا يف ذلك أملانيا واململكة املتحدة(، إضفاء الطابع الرسمي لالعرتاف بدولة فلسطينية. وفتحت أول سفارة لدولة فلسطني 

مبملكة السويد يف فرباير 2015. 

www.pnic.gov.ps املوقع الرسمي للحكومة :  

النظام االقتصادي 
يعتمد االقتصاد الفلسطيني أساسا عىل قطاع الزراعة وما كان ميدها به االحتالل اإلرسائييل من عائد الرضائب يف حني أن املناطق 

التي تقع تحت سيطرة االحتالل اإلرسائييل تعتمد عىل الصناعات املختلفة والتكنولوجيا والسياحة خاصة الدينية وكذلك بعض 

القطاعات الخدمية. 

1 .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2357 :مركز املعلومات الوطني الفلسطيني

نفس املرجع أعاله. 2
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العملة : حتى قيام النظام اإلرسائييل عام 1948، الجنيه الفلسطيني، وحاليا الدينار األردين والدوالر األمرييك والشيكل اإلرسائييل.

مؤرشات التنمية االقتصادية )4(

الناتج املحيل االجاميل يف الضفة الغربية: 1,501.3 مليون دوالر أمرييك، ويف قطاع غزة 473.5 مليون دوالر أمرييك، الناتج املحيل 

اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 448.2 $، التضخم)3( :1.44 %

مؤشرات النوع االجتماعي 
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

مؤرش الفجوة بني الجنسني: غري متوفر 

التعليم   %  

----- 96.4 99.3 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة)5( 

االلتحاق باملدارس)6(

----- 93.4 93.2 املرحلة االبتدائية

----- 96.9 99.1 املرحلة الثانوية)7(

----- ----- 1.5 التعليم العايل)8(

الصحة 

----- 72 75 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة()9(

----- ----- 45 نسبة وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية( )10(

مشاركة املرأة يف الحياة العامة   %  

----- 67 املشاركة يف القوى العاملة )11( 16

----- 115 17 النساء يف الربملان % )12(

----- 15 3 النساء يف املناصب الوزارية)13( 

----- 159 21 النساء يف قطاع القضاء)14(

3 .http://ar.tradingeconomics.com/palestine/inflation-cpi :2015 حسب تقديرات نوفمرب

4 ./http://www.pcbs.gov.ps :حسب تقديرات 2015 للجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني

5 .http://data.albankaldawli.org/indicator :2014 حسب آخر املعطيات املتوفرة سنة

نفس املرجع أعاله، 2013 . 6

النتقال من املرحلة االبتدائية )التصنيف الدويل املوحد للتعليم 1( إىل مرحلة التعليم الثانوي )التصنيف الدويل املوحد للتعليم 2(، الربامج العامة )%(. اإلناث -هو عدد الطالبات املستجدات يف الصف . 7

األول الثانوي )الربامج العامة فقط( يف أية سنة، معربا عنه كنسبة مئوية لعدد التلميذات امللتحقات بالصف النهايئ من مرحلة التعليم االبتدايئ يف العام السابق. )معهد اليونسكو لإلحصاء(

مؤرش املساواة بني الجنسني ملعدل االلتحاق اإلجاميل. مرحلة التعليم العايل -نسبة االلتحاق اإلجاميل لإلناث مبرحلة التعليم العايل إىل نسبة التحاق الذكور مبرحلة التعليم العايل. ويتم حسابه من خالل . 8

قسمة قيمة املؤرش لإلناث عىل قيمة املؤرش للذكور. ويشري »مؤرش املساواة بني الجنسني يساوي 1« إىل تحقق املساواة بني اإلناث والذكور. وعموما، تشري القيمة التي تقل عن واحد إىل أن هناك تفاوتا 

لصالح الذكور، أما عندما تزيد عن واحد، فإنها تشري إىل أن هناك تفاوتا لصالح اإلناث. )معهد اليونسكو لإلحصاء(

9 .http://data.albankaldawli.org/indicator 2013 حسب آخر املعطيات املتوفرة سنة

نفس املرجع أعاله، 2015 . 10

نفس املرجع أعاله، 2015. 11

http://www.pal-plc.org  علام بأن املجلس الترشيعي الفلسطيني غري قادر عىل االجتامع والحكم منذ عام 2007 بسبب حبس نسبة كبرية من أعضاءه من طرف قوة االحتالل.. 12

13 ./http://palestineun.org/about-palestine/government-of-the-state-of-palestine

14 .http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.p :2012 حسب آخر املعطيات املتوفرة سنة
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة سنة 2008

قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 واملعدل بالقرار بالقانون بشأن االنتخابات رقم 1 لسنة 2007
قانون رقم )3( لسنة 2008م معدل لقانون األحوال املدنية رقم)2( لسنة 1999م

تعميم ر قم: 42 لعام 211صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية
قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005

والثقافية،  الوطنية  فيها يطورون هويتهم  كانوا  أينام  للفلسطينيني  »إن دولة فلسطني هي 

وكرامتهم  الدينية)...(  معتقداتهم  فيها  وتصان  الحقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون 

اإلنسانية، يف ظل نظام )...( يقوم عىل أساس حرية الرأي )...( ورعاية األغلبية حقوق األقلية 

واحرتام األقلية قرارات األغلبية، وعىل العدل االجتامعي واملساواة وعدم التمييز يف الحقوق 

العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة 

القانون والقضاء املستقل وعىل أساس الوفاء الكامل لرتاث فلسطني الروحي والحضاري يف 

فلسطني  دولة  2()15(»تعلن   ،8 القرون.«)الفقرة  األديان عرب  بني  السمح  والتعايش  التسامح 

العاملي لحقوق اإلنسان، والتزامها كذلك  املتحدة وأهدافها وباإلعالن  التزامها مببادئ األمم 

فلسطني  يف  الرسمي  الدين  هو  2()16(»اإلسالم   ،9 وسياسته«.)الفقرة  االنحياز  عدم  مببادئ 

رئييس  مصدر  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  وقدسيتها.  احرتامها  الساموية  الديانات  ولسائر 

للترشيع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.«)املادة 4()17(»مبدأ سيادة القانون أساس الحكم يف 

فلسطني، وتخضع للقانون جميع السلطات واالجهزة والهيئات واملؤسسات واالشخاص.)املادة 

6()18(»الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو 

اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة.«)املادة 9()19(»حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

اىل  االنضامم  عىل  إبطاء  دون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل  االحرتام.  وواجبة  ملزمة 

االعالنات واملواثيق االقليمية والدولية التي تحمى حقوق االنسان«.)املادة  10()20(»الحرية 

الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس)...(«.)املادة  11( )21(»للمساكن حرمة، فال تجوز 

مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضايئ مسبب ووفقا ألحكام القانون. يقع باطال كل 

ما يرتتب عىل مخالفة احكام هذه املادة، وملن ترضر من جراء ذلك الحق يف تعويض عادل 

تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية«.)املادة  17( )22(  

املساواة
الحقوق 

املدنية

إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988. 15

نفس املرجع أعاله. 16

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 17

نفس املرجع أعاله. 18

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع أعاله. 20

نفس املرجع أعاله. 21

نفس املرجع أعاله. 22
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»حرية العقيدة والعبادة ومامرسة الشعائر الدينية مكفولة رشيطة عدم االخالل بالنظام العام 
او اآلداب العامة«.)املادة 18()23(»ال مساس بحرية الرأي، ولكل انسان الحق يف التعبري عن رأيه 
ونرشه بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة احكام القانون«.

)املادة 19()24(»حرية اإلقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون«.)املادة 20()25(»يقوم النظام 
االقتصادي يف فلسطني عىل اساس مبادئ االقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية انشاء رشكات 
عامة تنظم بقانون. حرية النشاط االقتصادي مكفولة ، وينظم القانون قواعد االرشاف عليها 
وحدودها. امللكية الخاصة مصونة، وال تنزع امللكية وال يتم االستيالء عىل العقارات او املنقوالت 
اال للمنفعة العامة وفقا للقانون يف مقابل تعويض عادل او مبوجب حكم قضايئ. ال مصادرة اال 
بحكم قضايئ«.)املادة 21()26(»املسكن املالئم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامني 
املسكن ملن ال مأوى له«.)املادة 23( )27( تأسيس الصحف وسائر وسائل االعالم حق للجميع 
يكفله هذا القانون األسايس وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون. حرية وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والنرش والتوزيع والبث، وحرية العاملني فيها، مكفولة 
وفقا لهذا القانون األسايس والقوانني ذات العالقة. تحظر الرقابة عىل وسائل االعالم، وال يجوز 
انذارها أو وقفها أو مصادرتها أو الغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقا للقانون ومبوجب حكم 
القانون تشكيلها  قضايئ«.)املادة 27()28(»تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق االنسان ويحدد 
الترشيعي  واملجلس  الوطنية  السلطة  رئيس  من  لكل  تقاريرها  وتقدم  واختصاصها  ومهامها 
الفلسطيني«.)املادة 31()29(»كل اعتداء عىل أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
لإلنسان وغريها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون االسايس أو القانون، جرمية 
ال تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا 
األحوال  قانون  إىل  مستحدثة  مادة  »تضاف   )30(  )32 الرضر«.)املادة  عليه  وقع  ملن  عادال 
املدنية رقم )2( لسنة 1999م تيل املادة )48( وتصبح املادة تحت رقم مادة )48( مكرر 
وتكون بالنص التايل:1 - ال يجوز تغيري أو تعديل اسم عائلة املرأة يف بيانات بطاقة الهوية 
الزواج.  للزوجة االحتفاظ باسم عائلتها بعد  )املادة 5()31(»يحق  الزواج. 2)...(«.  بسبب 
يحق للزوجة/االبنة الحصول عىل جواز السفر دون موافقة الزوج أو األب، طاملا بلغت 
سن الرشد )18( عاما. يحق لألم )األرملة( اصدار جوازات سفر ألبنائها غي حال وجود 

حجة وصاية من املحكمة الرشعية«. )32(

املساواة
الحقوق 

املدنية

........................... التمييز
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نفس املرجع أعاله. 30

قانون رقم )3( لسنة 2008م معدل لقانون األحوال املدنية رقم)2( لسنة 1999م. 31

تعميم ر قم: 42 لعام 211الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية. 32
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إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988. 33

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 34

نفس املرجع أعاله. 35

نفس املرجع أعاله. 36

نفس املرجع أعاله. 37

قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 واملعدل بالقرار بالقانون بشأن االنتخابات رقم 1 لسنة 2007. 38

نفس املرجع أعاله. 39

والثقافية،  الوطنية  فيها يطورون هويتهم  كانوا  أينام  للفلسطينيني  »إن دولة فلسطني هي 
وكرامتهم  )...(السياسية  معتقداتهم  فيها  وتصان  الحقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون 
اإلنسانية، يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم عىل أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب 
ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحرتام األقلية قرارات األغلبية)...( وعدم التمييز يف الحقوق 
العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل)...(.«)الفقرة 8، صفحة 2( )33(   
الترشيعية والتنفيذية والقضائية  السلطات  السلطات وميارسها عن طريق  »الشعب مصدر 
عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني يف هذا القانون األسايس«.)املادة 2(

)34(»نظام الحكم يف فلسطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد عىل التعددية السياسية والحزبية 

وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مبارشا من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة 
أمام الرئيس واملجلس الترشيعي الفلسطيني«.)املادة 5()35(كام »للفلسطينيني حق املشاركة 
تشكيل  اآلتية:  -  الحقوق  الخصوص  وجه  عىل  ولهم  وجامعات  أفرادا  السياسية  الحياة  يف 
األحزاب السياسية واالنضامم إليها وفقا للقانون. تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 
االنتخابات  يف  والرتشيح  التصويت  للقانون.  وفقا  الشعبية  واملؤسسات  واألندية  والروابط 
املناصب والوظائف  تقلد  للقانون.  العام وفقا  باالقرتاع  انتخابهم  يتم  الختيار ممثلني منهم 
العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص. عقد االجتامعات الخاصة دون حضور أفراد الرشطة، وعقد 
االجتامعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون«.)املادة 26( )36(»ال يجوز إبعاد 
أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة أو تجريده من 
الجنسية أو تسليمه ألية جهة أجنبية«.)املادة 28()37(»يجب أن تتضمن كل قامئة من القوائم 
امرأة  املرأة ال يقل عن  لتمثيل  )القوائم( حًدا أدىن  النسبية  املرشحة لالنتخابات  االنتخابية 
واحدة من بني كل من:1   -األسامء الثالثة األوىل يف القامئة. 2  -األربعة أسامء التي تيل ذلك. 
3  -كل خمسة أسامء تيل ذلك.«)املادة 5()38(»تودع كل قامئة انتخابية قامئة بأسامء مرشحيها 
لدى اللجنة قبل إغالق باب الرتشح. 2  - تعترب قامئة املرشحني مغلقة من حيث ترتيب األسامء، 
وتوزع املقاعد التي تفوز بها كل قامئة عىل مرشحيها حسب تسلسل أسامئهم يف القامئة األول 
فالذي يليه وهكذا. 3  - يخصص عدد من املقاعد لكل قامئة انتخابية حازت عىل نسبة )1.5  %( 
أو أكرث من األصوات الصحيحة للمقرتعني يف االنتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه 

من األصوات«.)املادة 6( )39( 

املساواة
الحقوق 

السياسية
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ويشرتط يف املرشح ملنصب الرئيس: 1  -أن يكون فلسطينياً مولوداً ألبوين فلسطينيني. 2  -أن 
يكون قد أتم األربعني عاماً من العمر عىل األقل يف اليوم املحدد إلجراء االقرتاع. 3  - أن يكون 
للناخبني  النهايئ  السجل  يكون مسجالً يف  4  -أن  الفلسطينية.  األرايض  دامئة يف  إقامة  مقيامً 
التحرير  يلتزم مبنظمة  5  -أن  االنتخاب.  الواجب توفرها ملامرسة حق  وتوفرت فيه الرشوط 
الفلسطينية باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعالن االستقالل 
املجلس  عضوية  قوائم  املرشح ضمن  يف  36()40(»يشرتط  األسايس«.)املادة  القانون  وبأحكام 
ما ييل: 1  -أن يكون فلسطينياً. 2  -أن يكون قد أتم الثامنة والعرشين عاماً من العمر أو أكرث 
يف اليوم املحدد إلجراء االقرتاع. 3  -أن يكون اسمه مدرجاً يف سجل الناخبني النهايئ. 4  - أن ال 
يكون محكوماً يف جنايًة أو يف جنحة مخلة بالرشف أو األمانة. 5  -أن يكون مقيامً إقامة دامئة 
يف األرايض الفلسطينية. 6  -أن يلتزم )...( وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون األسايس«.

)املادة 45( )41( 
»أوال: الحقوق السياسية: 1  - يحق للمرأة الفلسطينية التصويت يف جميع االنتخابات العامة 
النقابية  أو  البلدية  أو  الترشيعية  أو  الرئاسية  باالنتخابات  األمر  تعلق  سواء  فلسطين،  يف 
2  -«للمرأة  فلسطني.  يف  القانوين  التنظيم  مالمح  تحديد  شأنها  من  يكون  انتخابات  أية  أو 
الفلسطينية الحق يف الرتشح لجميع االنتخابات العامة يف فلسطني أي كان املنصب القانوين 
الناشئ عنها وبرشوط قانونية مساوية للرشوط السارية عىل الرجل دومنا متييز. 3  -«للمرأة 
الفلسطينية الحق املطلق يف املشاركة يف جميع االستفتائيات العامة يف الدولة طاملا أن أثار 
هذه االستفتائيات ستمتد للرجل واملرأة عىل حد السواء. 4  - يحق للمرأة الفلسطينية تقلد 
جميع املناصب العامة يف الدولة ومامرسة جميع الصالحيات القانونية املرتبطة بعمل هذه 
الرجل.  وبني  بينها  متييز  واملهنية دومنا  القانونية  والرشوط  للحاجيات  وفقا  املناصب وذلك 
5  - تضمن ترشيعات االنتخابات يف فلسطني إدراج كوتا قانونية للنساء من بني املرشحني يف 
الترشيعية  املؤسسات  وأسايس يف  فاعل  بشكل  متثيلهن  الدولة، لضامن  االنتخابات يف  كافة 

والتنفيذية عىل حد السواء.
 

املساواة
الحقوق 

السياسية

قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 واملعدل بالقرار بالقانون بشأن االنتخابات رقم 1 لسنة 2007. 40

نفس املرجع أعاله. 41
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6  - للمرأة الفلسطينية الحق يف تشكيل األحزاب السياسية واالنضامم إليها طاملا أن تأسيسها 
جاء موافقا لرشوط التشكيل املنصوص عليها قانونا عىل أساس قاعدة عدم التمييز بني الرجل 
واملرأة )...(.8  - تعزيز حق املرأة يف املشاركة باتخاذ القرار يف حاالت الحرب والسلم. 9  - يحق 
للمرأة الفلسطينية املشاركة يف جميع األنشطة السياسية عىل اختالف توجهها وأهدافها طاملا 
أنها ال تتعارض مع مقتضيات املصلحة العامة واألمن الوطني دومنا متييز عن الرجل)...(. 15  - 
التأكيد عىل حق املرأة الالجئة يف العودة وفق القرار األممي 194 ، والتمتع بكافة الحقوق 

عىل قدم املساواة مع الرجل الالجئ«.)الفصل األول( )42(
»يجب أال يقل متثيل املرأة يف أي من مجالس الهيئات املحلية عن %20  عىل أن تتضمن 
كل قامئة من القوائم حداً أدىن لتمثيل املرأة ال يقل عن: أ( امرأة من بني األسامء الثالثة 
امرأة من بني  التي تيل ذلك. ج(   األربعة  األسامء  امرأة من بني  القامئة. ب(  األوىل يف 

األسامء التي تيل ذلك.»)املادة 17( )43(

املساواة

الحقوق 

السياسية

باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  يلتزم مبنظمة  )...(5  -أن  الرئيس:  املرشح ملنصب  »يشرتط يف 
املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني )...(.«)املادة 36()44(»يشرتط يف املرشح ضمن 
قوائم عضوية املجلس ما ييل: )...(6  -أن يلتزم مبنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل 

الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني )...(.«)املادة 45( )45(  

الفجــوات

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008. 42

قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005. 43

قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 واملعدل بالقرار بالقانون بشأن االنتخابات رقم 1 لسنة 2007. 44

نفس املرجع أعاله. 45
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الحق في التعليم وفي التدريب
إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قانون التعليم الفلسطيني رقم )1( لسنة 2013

قانون العمل رقم 7 لسنة 2000

القانون رقم )11( لسنة 1998 م بشأن التعليم العايل

قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004م بكل تعديالته

القانون رقم )6( لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل »السجون« 
القانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني

قانون األرسى واملحررين رقم 19 لسنة 2004م

قانون رقم 16 لسنة 1964 قانون الرتبية والتعليم
قرار بقانون رقم 5 لسنة 2013م بشأن صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني

»التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية املرحلة األساسية عىل األقل ومجاين يف املدارس 

مراحله  جميع  ويف  كله  التعليم  عىل  الوطنية  السلطة  ترشف  العامة.  واملؤسسات  واملعاهد 

العليا  واملعاهد  الجامعات  استقاللية  القانون  يكفل  مستواه.  رفع  عىل  وتعمل  ومؤسساته 

ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والثقايف والفني، وتعمل 

السلطة الوطنية عىل تشجيعها وإعانتها. تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية الخاصة باملناهج 
التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إلرشافها«.)املادة 24( )46(

»ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتامعية: 18  -للمرأة الحق يف التعليم بجميع مراحل ه، ويشمل 

ذل ك االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي يف املناهج الدراسية، 

واملؤهالت املطلوبة للعمل يف حقل التدريس املقررة للجنسني، والتساوي يف فرص الحصول 

بني  الفرص  تكافؤ  قاعدة  أساس  عىل  الرتبوية،  واملعلومات  الدراسية  واإلعانات  املنح  عىل 

الجنسني. 19  -للمرأة الحق يف االلتحاق بكافة الربامج التعليمية والثقافية الخاصة مبحو األمية 

والقضاء عىل الجهل يف املجتمع، والتساوي مع الرجل يف فرص املشاركة يف األنشطة الرياضية 
والرتبية البدنية«.)الفصل الثاين()47(

هذا  يف  املحددة  واملوضوعية  العلمية  الرشوط  فيه  تتوافر  مواطن  لكل  حق  »التعليم 
القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه«.)املادة 2( )48( و«1 -التعليم إلزامي ومجاين يف املدارس 
العامة خالل املرحلة األساسية. 2 -التعليم مجاين يف املدارس واملؤسسات العامة حتى نهاية 
املرحلة الثانوية.«)املادة 3()49(و«يهدف النظام التعليمي إىل تحقيق األهداف التالية: )...(. 

املساواة
الحق يف 

التعليم 

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 46

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 47

قانون التعليم الفلسطيني رقم 1 لسنة 2013م. 48

نفس املرجع أعاله. 49
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3 -توعية الطالب بحقوقه وواجباته وتعزيز حب الوطن وتقوية االنتامء إليه والواجب نحوه متزوداً 
بالقيم واملبادئ اإلنسانية.4. تدريب الطالب عىل مهارات التحليل املوضوعي وتطوير شخصيته ليصبح 
املعارف  الطلبة  5  -إكساب  العلمي.  البحث  النقد والتحليل والتخطيط واإلبداع، وأساليب  قادراً عىل 
واملهارات يف كافة املناهج واملباحث الدراسية يف ضوء أهداف العملية التعليمية ومبا يعزز التحصيل 
العلمي لديهم. 6 -تأهيل الطالب للتعامل مع تكنولوجيا العرص وإكسابه املهارات الحياتية وإتقان لغة 
الحميدة واألنشطة  السليمة واآلداب  العادات الصحية  الطالب  أجنبية واحدة عىل األقل. 7 -إكساب 
وذوي  املتفوقني  الطلبة  8 -رعاية  متوازن.  وجسمي  وروحي  عقيل  منو  لتحقيق  والرتفيهية  الرياضية 
االحتياجات الخاصة واالهتامم بهم وإتاحة الفرصة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم. 9 -تنمية مفهوم 
كل  5()50(و«يلزم  واالجتامعي.«)املادة  الوطني  االنسجام  يحقق  مبا  املناهج  الطالب يف  لدى  املواطنة 
ويل أمر أو ويص أو قيم بإلحاق األطفال الذين تحت واليته أو وصايته أو قوامته مبؤسسات التعليم 
األساسية ويحظر سحبهم قبل بلوغهم سن السادسة عرشة دون عذر مقبول«.)املادة 18( )51( ّ التعليم 
القانون واألنظمة  العلمية واملوضوعية املحددة يف هذا  العايل حق لكل مواطن تتوافر فيه الرشوط 
الصادرة مبقتضاه«. )املادة 2( )52( »1. وفقا ألحكام القانون: أ. لكل طفل الحق يف التعليم املجاين يف 
مدارس الدولة حتى إمتام مرحلة التعليم الثانوي. ب. التعليم إلزامي حتى إمتام مرحلة التعليم األساسية 
العليا كحد أدىن. 2. تتخذ الدولة جميع التدابري املناسبة ملنع الترسب املبكر لألطفال من املدارس«. 
تتخذ الدولة جميع التدابري املناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز يف  ّ )املادة 37( )53( 
التمتع بحق التعليم والعمل عىل تحقيق تساوي الفرص الفعلية بني جميع األطفال«. )املادة 38( )54( 
» تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية املختصة بتنظيم دورات تعليمية ملحو األمية 
للنزالء الذين ال يحسنون القراءة والكتابة كام وتقوم بتأمني الفرص التعليمية للنزالء اآلخرين ملواصلة 
تعليمهم يف مختلف املراحل الدراسية سواء يف املدارس امللحقة باملركز أم يف املدارس العامة أو املهنية 
30()55(»عىل  )املادة  املركز«.  وأمن  النزالء  عىل  الحفاظ  ومتطلبات  املتاحة  اإلمكانات  وفق  خارجها، 
لتمكينهم  للنزالء  الالزمة  املقومات  توفري  املختصة  التعليمية  الجهات  مع  بالتنسيق  العامة  املديرية 
استثناء عىل  الجامعية  دراستهم  مواصلة  لهم  تضمن  التي  الوسائل  وإيجاد  واالستذكار  املطالعة  من 
رشط الدوام اليومي ومتكينهم من أداء االمتحانات تحت اإلرشاف املبارش للجهات التعليمية املختصة 
فرص  عىل  الحصول  يف  املعوقني  حق  ضامن   )...(«  )56(  )31 )املادة  خارجه«.  أو  املركز  داخل  سواء 
متكافئة لاللتحاق باملرافق الرتبوية والتعليمية ويف الجامعات ضمن إطار املناهج املعمول بها يف هذه 
املرافق. توفري التشخيص الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها. توفري املناهج والوسائل 
الرتبوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة. توفري التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقني بحسب 

احتياجاتهم. إعداد املؤهلني تربوياً لتعليم املعوقني كل حسب إعاقته )...(«. )املادة 10( )57(

املساواة التعليم

قانون التعليم الفلسطيني رقم 1 لسنة 2013م. 50

نفس املرجع أعاله. 51

القانون رقم )11( لسنة 1998 م بشأن التعليم العايل. 52

قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004م بكل تعديالته. 53

نفس املرجع أعاله. 54

القانون رقم )6( لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل » السجون ». 55

نفس املرجع أعاله. 56

القانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني. 57
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»1 - كل أسري محرر أمىض يف سجون االحتالل مدة ال تقل عن خمس سنوات وكل أسرية 

أمضت مدة ال تقل عن ثالث سنوات يتم إعفاؤهم مام ييل: أ( رسوم التعليم املدريس 

تأهيلية يف نطاق  أي دورة  الصحي. ت( رسوم  التأمني  الحكومي. ب( رسوم  والجامعي 

الربامج التي تنظمها الجهات الرسمية املختصة. 2 -يحدد مجلس الوزراء حاالت اإلعفاء 

املذكورة يف الفقرة السابقة وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن«. )املادة 5( )58( »مدة مرحلة 

اإللزام تسع سنوات تبدأ يف أول العام الدرايس الذي ييل متام السنة السادسة من عمر 

الطالب«.)املادة 10( )59( »يكون التعليم اإللزامي مجانياً يف املدارس الحكومية«. )املادة 

11()60(»ال يفصل الطالب من التعليم قبل إمتامه السادسة عرشة من عمره، ويستثنى من 
ذلك من كانت به لوثة أو حالة صحية خاصة«.)املادة 13( )61(

املستوى  عىل  الطلبة  حصول  تعزيز   -  1 اآليت:  تحقيق  إىل  بقانون  القرار  هذا  »يهدف 
خالل  من  فلسطني،  يف  البرشية  املوارد  وتأهيل  إعداد  يف  واملساهمة  الالئق،  التعليمي 
تشجيع الطلبة عىل الدراسة يف التخصصات التعليمية املختلفة يف ضوء السياسة التعليمية 
العامة. 2 - توفري موارد مالية مستدامة إلقراض الطلبة أثناء سنوات الدراسة. 3 - وضع 
آليات وضوابط ومحددات واضحة وشفافة لحصول الطلبة عىل القروض الدراسية. 4 - 
إتاحة الفرص املتكافئة لجميع الطلبة دون متييز باالستفادة من الخدمات التي يقدمها 
الصندوق. 5 - وضع نظام واضح وشفاف إلدارة عمليات منح القروض وآليات سدادها 
للطلبة، وضامن تحقيق الشفافية والنزاهة يف كافة مراحل وإجراءات عمل الصندوق«.

)املادة 2( )62( »يهدف الصندوق إىل تحقيق اآليت: 1 - توفري قروض للطلبة املنتظمني يف 
املجلس.  يقرها  التي  القانون ولآلليات  لهذا  العايل يف فلسطني، وفقاً  التعليم  مؤسسات 
العايل. التعليم  مؤسسات  يف  تعليمهم  استكامل  من  الطلبة  متكني  يف  املساهمة   -  2 

بناء  يف  تساهم  التي  التعليمية  التخصصات  إىل  الطلبة  توجه  دعم  يف  املساهمة    -  3
العامة  التعليمية  السياسة  ضوء  يف  الفلسطيني  املجتمع  وخدمة  الدولة  مؤسسات 

املعتمدة«. )املادة 5( )63(

املساواة
التعليم

........................... الفجــوات

قانون األرسى واملحررين رقم )19( لسنة 2004م. 58

قانون رقم 16 لسنة 1964 قانون الرتبية والتعليم واملطبق يف الضفة الغربية. 59

نفس املرجع أعاله. 60

نفس املرجع أعاله. 61

قرار بقانون رقم )5( لسنة 2013م بشأن صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني. 62

نفس املرجع أعاله. 63
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الفرص  تكافئ  يف  الحق  الفلسطينية  2  -للمرأة  واالجتامعية:  االقتصادية  الحقوق  »ثانيا: 
بالتدريب مهني مام يساعدها عىل حرية اختيار املهنة التي ترغب فيها وتناسبها، عىل 
أن تلتزم السلطات ذات العالقة يف فلسطني بتوفري أمناط اجتامعية وثقافية متكن جميع 
أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة يف أنواع كثرية من املهن والحرف التي استأثر 

بها الرجال، طاملا تتوافر فيها املقدرة عىل القيام بها«.)الفصل الثاين( )64( 
»يتكون التعليم الثانوي من مسارين رئيسني:)...( 2  -مسار التعليم الثانوي املهني والتقني 
ويقوم عىل قاعدة ثقافية عامة وثقافة خاصة باإلعداد والتدريب املهني والتقني، وينقسم 
العايل، وتطبيقي لإلعداد لسوق  التعليم  الدراسة يف  إىل فرعني، مهني وتقني الستكامل 

العمل«.)املادة 21( )65(
تهدف  التي  النشاطات  املهني  بالتوجيه  يقصد  الفصل:1  -  هذا  أحكام  تطبيق  »لغرض 
إىل توجيه العامل لفرص العمل والتدريب املتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم 
وقدراتهم. 2  - يقصد بالتدريب املهني النشاطات التي تهدف إىل توفري احتياجات التنمية 
من العامل املدربني، ومتكينهم من اكتساب املهارات والقدرات الالزمة وتطويرها بصفة 
مستمرة«.)املادة 18()66(»تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه 
املهني، مبا يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات واملؤسسات املعنية األخرى، ومبا يوفر 

احتياجات برامج التنمية من العاملة الفنية واملدربة«.)املادة 19( )67(  

املساواة الحق يف 

التدريب 

عملها  نظام  تحديد  ويتم  الحاجة  حسب  املهني  للتدريب  مراكز  الوزارة  »تنشئ  كام 
والتوجيه  للتدريب  نظاماً  الوزير  20()68( »يصدر  الوزير«.)املادة  من  بقرار  واختصاصاتها 
يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية االختيار وإعطاء األولوية ألبناء الشهداء 
ويتضمن النظام ما ييل: 1  - عقد التدريب املهني. 2  - برامج التدريب. 3  - حقوق املتدرب«.

)املادة 21()69(»الوزارة وبالتنسيق مع الجهات املعنية هي الجهة الوحيدة املخولة مبنح 
منح  برشوط  االلتزام  عدم  حالة  يف   ]2[ املهني.  التدريب  مؤسسات  إلنشاء  الرتخيص 
الرتخيص يجوز للوزير إصدار قرار باإلغالق الكيل أو الجزيئ للمؤسسة أو بإيقاف برنامج 

تدريبي فيها بشكل مؤقت أو نهايئ حسب طبيعة الخطأ وجسامته«.)املادة 22( )70(

........................... الفجــوات

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 64

قانون التعليم الفلسطيني رقم )1( لسنة 2013. 65

قانون العمل رقم 7 لسنة 2000. 66

نفس املرجع أعاله. 67

نفس املرجع أعاله. 68

نفس املرجع أعاله. 69

نفس املرجع أعاله. 70
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها
قانون األحوال الشخصية األردين رقم )61 ( لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم ) 82 ( لسنة 2001 

و2010 والنافذ يف الضفة الغربية
قانون األحوال الشخصية واألوقاف للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954

قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 النافذ يف قطاع غزة و كل تعديالته الحد 2011
قانون العقوبات األردين رقم 16 لسنة 1960وتعديالته اىل 2010

قانون حقوق العائلة املرصي لسنة 1954 أمر رقم )303(
قانون جوازات السفر األردين رقم 2 لسنة 1969

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قانون صندوق النفقة رقم )6( لسنة 2005م
تعميم ر قم: 42 لعام 211صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية

تعميم ر قم 42 لعام 2010 الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية

اإلسالم هو الدين الرسمي يف فلسطني ولسائر الديانات الساموية احرتامها وقدسيتها. مبادئ 

الرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع)...(«.)املادة 4()71(»1  -املسائل الرشعية واألحوال 

الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفًقا للقانون )...(«.)املادة 101( )72( 
اإلطار

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية

»الزواج هو عقد متبادل يجري بني ذكر وأنثى بالرىض يقصد منه االقرتان الجنيس واالتحاد 
الطبيعي واملعارشة والتناسل واالشرتاك يف املعيشة العائلية مدى العمر«.)املادة 20(  )73( 

»يشرتط لعقد الزواج ما ييل: أن يتم بكامل حرية املتعاقدين ورضاهام املتبادل وبدون 

إكراه أو تهديد أو خدعة )...(. أن يكون املتعاقدان عاقلني ومستكميل القوى التي متكنهام 

من إمتام االقرتان الطبيعي الجنيس.)...( أن يكون املتعاقدان سليمني من األمراض التناسلية 

ومن داء السل واألمراض العقلية. أن ال يكون بني املتعاقدين صلة قرىب كام هو منصوص 

أو كالهام مرتبطني  املتعاقدين  أحد  أن ال يكون  اقرتانهام.  التالية متنع من  باملادة  عنها 

بزواج سابق ال يزال قامئا مع شخص ما يزال عىل قيد الحياة. أن ال يكون أحد املتعاقدين 

مطلقا من محكمة ذات اختصاص. )...(.«) املادة 21( )74( 

املساواة الزواج 

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 71

نفس املرجع أعاله. 72

قانون األحوال الشخصية للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954. 73

نفس املرجع أعاله. 74
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وبالنسبة للطائفة املسلمة السنية 
)املادة 5()75(»ينعقد  »يشرتط يف أهلية الزواج أن يكون الخاطب واملخطوبة عاقلني )...(«. 
حضور  الزواج  عقد  صحة  يف  14()76(»يشرتط  الخاطبني)...(.«)املادة  وقبول  بإيجاب  الزواج 
شاهدين رجلني أو رجل وامرأتني مسلمني إذا كان الزوجان مسلمني عاقلني بالغني سامعني 
اإليجاب والقبول فاهمني املقصود بهام وتجوز شهادة أصول الخاطب واملخطوبة وفروعهام 

عىل العقد.« )املادة 16()77(

املساواة

الزواج 

بالنسبة للطائفة املسلمة السنية 
تتم املخطوبة  السادسة عرشة وأن  السنة  الخاطب  يتم  )...( وأن  الزواج  أهلية  »يشرتط يف 
الخامسة عرشة من العمر.«)املادة 5()78(»أ( للقايض عند الطلب حق تزويج البكر التي أمتت 
الخامسة عرشة من عمرها من الكفوء يف حال عضل الويل غري األب أو الجد من األولياء بال 
سبب مرشوع.  ب( أما إذا كان عضلها من قبل األب أو الجد فال ينظر يف طلبها إال إذا أمتت 

مثانية عرش عاماً وكان العضل بال سبب مرشوع«.)املادة 6()79(

»إذا ادعت املراهقة التي مل تتم السابعة عرشة من عمرها البلوغ فللقايض أن يأذن لها 

بالزواج إذا كانت هيئتها محتملة ووليها أذن بذلك.«)املادة 7()80(»ال يجوز ألحد أن يزوج 

الصغري الذي مل يتم الثانية عرشة من عمره وال الصغرية التي مل تتم التاسعة من عمرها«.

)املادة 8( )81( »ال يجوز نكاح املجنون واملجنونة ما مل يكن مثة رضورة فإذا وجدت رضورة 

لذلك يعقد نكاحهام من قبل وليهام«.)املادة 10( )82( »للقايض فسخ النكاح بسبب عدم 

الفسخ«.  الويل رصاحة أو داللة يسقط حق  الحمل ال بعده ورضاء  الكفاءة قبل ظهور 
)املادة 30( )83(

»الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه عىل الرتتيب املنصوص عليه يف القول الراجح من مذهب 
أيب حنيفة«.)املادة 9( )84(  »يشرتط يف الويل أن يكون عاقالً بالغاً وأن يكون مسلامً إذا كانت 
املخطوبة مسلمة.«)املادة  10()85(ورضاء أحد األولياء بالخاطب يسقط اعرتاض اآلخرين إذا 
كانوا متساوين يف الدرجة، ورضاء الويل إال عند غياب الويل األقرب يسقط حق اعرتاض الويل 
الغائب ورضاء الويل داللة كرضائه رصاحة«.)املادة 11()86(»ينعقد الزواج بإيجاب وقبول )...( 
أو وكيليهام يف مجلس العقد.«)املادة 14()87(»يحرم عىل كل من له األربع زوجات أو معتدات 
لطائفة  بالنسبة  عدتها  وتنقيض  إحداهن  يطلق  أن  قبل  أخرى  امرأة  عىل  زواجه  يعقد  أن 
بغري  املسلمة  تزوج   .1: التالية  الحاالت  يف  باطالً  الزواج  يكون   «)88()28 املسلمني«.)املادة 

املسلم)...(« )املادة 33()89( 

الفجــوات

قانون األحوال الشخصية األردين رقم )61 ( لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم ) 82 ( لسنة 2001 و2010 والنافذ يف الضفة الغربية. 75

نفس املرجع أعاله. 76

نفس املرجع أعاله. 77

نفس املرجع أعاله. 78

نفس املرجع أعاله. 79

قانون حقوق العائلة املرصي لسنة 1954 أمر رقم )303( املطبق يف قطاع غزة. 80

نفس املرجع أعاله. 81

نفس املرجع أعاله. 82

نفس املرجع أعاله. 83

قانون األحوال الشخصية األردين رقم )61 ( لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم ) 82 ( لسنة 2001 و2010 والنافذ يف الضفة الغربية. 84

نفس املرجع أعاله . 85

نفس املرجع أعاله. 86

نفس املرجع أعاله. 87

نفس املرجع أعاله. 88

نفس املرجع أعاله. 89
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»عىل الزوجة بعد قبض مهرها املعجل الطاعة واإلقامة يف مسكن زوجها الرشعي واالنتقال 
معه إىل أية جهة أرادها الزوج ولو خارج اململكة)90(برشط أن يكون مأمونا عليها وأن ال يكون 
يف وثيقة العقد رشط يقتيض غري ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها يف النفقة.«)املادة 
أن تطيع  املرأة  باملعروف وعىل  يعاملها  أن يحسن معارشة زوجته وأن  الزوج  37()91(»عىل 

زوجها يف األمور املباحة«.)املادة 39( )92(  
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية 

»يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عرشة من العمر إذا كان ذكرا والسادسة عرشة إذا 
كان أنثى«.)املادة 21()93(»عىل طالب الزواج أن يحصل عىل شهادة خطية من راعي الكنيسة 
التي ينتمي إليها تثبت عدم وجود مانع مينع زواجه. وإن كان قبل ينتمي إىل كنيسة أو طائفة 
أخرى فيجب عليه أن يحصل عىل شهادة من الرئيس الروحي لتلك الكنيسة أو الطائفة وإن 
رفض الرئيس الروحي إعطاء تلك الشهادة عليه أن يحصل عوضا عن شهادة الرئيس الروحي 
عىل شهادة مامثلة خطية من مختار املنطقة التي يقطنها يوقعها املختار وشاهدان آخران 
ويف الحاالت التي يوجد نص بلزوم تسجيل تغيري الطائفة عىل الطالب أن يقوم بإجراء ذلك 
لدى السلطة املختصة.«)املادة 23()94(»1  - يبطل الزواج بطلب أحد الزوجني وحكم املحكمة 
يف األحوال اآلتية )...( إذا مل يكن أحد املتعاقدين أو كالهام يف سن الزواج حني إمتام عقده ومل 
نع املرأة بالزواج بغري مسيحي لدى  يصادق الويل أو الويص عىل الزواج.«)املادة 27()95()»متمُ

املسيحيني.«)املادة 31( )96(  

الفجــوات الزواج

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
التفريق ما بني الزوجني بطلب أحدهام وحكم املحكمة إما ملدة مؤقتة أو مؤبدة   »يقرر 
كام ترى املحكمة ذلك يف الحاالت اآلتية: )...( إذا ارتكب أحد الزوجني فعل الزنا ومل يعارش 

أحدهام اآلخر بعد علمه بذلك.)...(«)املادة 31( )97( 
بالنسبة للطائفة املسلمة السنية 

»يعاقب الزوج بالحبس من شهر إىل سنة إذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة 
1  - ال  الزنا عىل شكوى:  جهاراً يف أي مكان كان«.)املادة 283()98(كام »توقف مالحقة فعل 
يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قامئة بينهام وحتى نهاية أربعة 
أشهر من وقوع الطالق أو شكوى وليها إذا مل يكن لها زوج وال يجوز مالحقة الزوج بفعل 
الزنا املنصوص عليه يف املادة السابقة إال بناء عىل شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة 
باإلسقاط. 2  - ال يالحق الرشيك إال والزوجة معاً. 3  - ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة أشهر 
اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خرب الجرمية إىل الزوج أو الويل. 4  -إذا رد الزوج زوجته أو 

تويف الزوج أو الويل الشايك أو الزانية أو رشيكها يف الزنا تسقط الشكوى«.)املادة 284( )99(  

املساواة
الخيانة 

الزوجية

تقرأ »فلسطني وبالذات الضفة الغربية« نظرا لتطبيق القانون األردين عىل هذه املنطقة من فلسطني . 90
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نفس املرجع أعاله. 92
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»1  -يستفيد من العذر املحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص 
آخر وأقدم عىل قتلهام أو جرحهام أو إيذائهام كليهام أو إحداهام.2  - يستفيد مرتكب القتل 
أو الجرح أو اإليذاء من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى اصوله أو فروعه أو أخواته 

مع آخر عىل فراش غري مرشوع.«)املادة 340( )100( 

الفجــوات
الخيانة 

الزوجية

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
مؤبدة  أو  مؤقتة  ملدة  إما  املحكمة  أحدهام وحكم  بطلب  الزوجني  بني  ما  التفريق  »يقرر 
كام ترى املحكمة ذلك.«)املادة 31()101(»إذا حكمت املحكمة بالتفريق القضايئ بني الزوجني 
تبطل الحقوق والواجبات الزوجية املتبادلة بني الزوجني طيلة مدة التفريق. ويجوز للمحكمة 
أن تحكم أيضا بإعادة أية أموال منقولة أو غري منقولة يكون قدمها الواحد لآلخر يف سبيل 

الزواج«.)املادة 32( )102( 

املساواة

الطالق 

بالنسبة للطائفة املسلمة السنية
»الطالق باإلرادة املنفردة للزوج.«)املادة 83()103(»الرجعة الصحيحة تكون يف أثناء العدة 
الكربى«.)املادة 93()104(  البينونة  به  فتقع  الثالث  الطالق  والثاين وأما  األول  الطالق  بعد 
»الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية يف الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قوالً 
أو فعالً وهذا الحق ال يسقط باإلسقاط وال تتوقف الرجعة عىل رضاء الزوجة وال يلزم بها 
مهر جديد«.)املادة 97()105(»أ( يشرتط لصحة املخالعة أن يكون الزوج أهال إليقاع الطالق 
واملرأة محالً له. ب( املرأة التي مل تبلغ سن الرشد إذا اختلعت ال تلتزم ببدل الخلع إال 
مبوافقة ويل املال. ج( إذا بطل البدل وقع الطالق رجعياً وال يجب للزوج عىل زوجته يف 
مقابل هذا الطالق البدل املتفق عليه«.)املادة 102()106(»إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها 
عنها أو هجره لها سنة فأكرث بال عذر مقبول وكان معروف محل اإلقامة جاز لزوجته أن 
تطلب من القايض تطليقها بائناً إذا ترضرت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان لها مال 

تستطيع اإلنفاق منه.«)املادة 123( )107( 

الفجــوات
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بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
 »يقرر التفريق ما بني الزوجني بطلب أحدهام وحكم املحكمة إما ملدة مؤقتة أو مؤبدة 
كام ترى املحكمة ذلك يف )...( إذا اعتنق أحد الزوجني دينا آخر غري الدين املسيحي«.

)املادة 31، 3()108(»عىل الزوجة إذا تويف زوجها أو حكمت املحكمة ببطالن زواجهام أو 
إبطاله أن تعتد ثالثة أشهر بعد وفاة زوجها أو بعد صدور حكم املحكمة ببطالن زواجهام 
أو إبطاله. وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر عىل وفاة زوجها أو صدور 
الحكم ببطالن الزواج أو إبطاله تسعة أشهر أو قبل أن تلد إذا كانت حامال وجب عليها 

أن تحصل عىل شهادة طبية تنفي كونها حامال«.)املادة 41( )109(  

الفجــوات الطالق

بالنسبة للطائفة املسلمة السنية
األم  بعد  ثم  الفرقة  وبعد  الزوجية  قيام  حال  وتربيته  ولدها  بحضانة  أحق  النسبية  »األم 
أيب  اإلمام  مذهب  يف  عليه  املنصوص  الرتتيب  النساء حسب  من  األم  تيل  ملن  الحق  يعود 
الولد  يضيع  ال  أمينة  عاقلة  بالغة  تكون  أن  الحاضنة  يف  154()110(»يشرتط  حنيفة«.)املادة 
عندها النشغالها عنه قادرة عىل تربيته وصيانته وان ال تكون مرتدة وال متزوجة بغري محرم 

للصغري وان ال متسكه يف بيت مبغضيه«.)املادة 155()111( 

املساواة

الوالية 

األرسية 

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية 
»لألم الحق بحضانة أوالدها إذا كانت غري مرتبطة برجل غري والدهم وعرفت بحسن السرية 
مل  أو  األم  توفت  66()112(»إذا  )...(«.)املادة  وصيانتهم  األوالد  تربية  واملقدرة عىل  واألخالق 
القانون يعود  املادة )66( من هذا  الحضانة مبوجب  التي تخولها حق  تتوفر فيها الرشوط 
حق ووجب الحضانة إىل والد الولد إذا كان عاقال أو إىل من يعينه الوالد العاقل وإذا كان 
الوالد متوفيا أو كان غري عاقل يصبح الحق لذوي األب العاقلني املسيحيني األقرب فاألقرب«. 
عليه والية  فيتوىل  العاقل  أبيه  إىل  الولد  يسلم  الحضانة  انتهت مدة  )املادة  67()113(»متى 
جربية ويصبح مسؤوال عن تربيته وتدبري جميع شؤونه واإلنفاق عليه بقدر استطاعته وتخوله 
راشدا«. القارص  الولد  يصبح  أن  إىل  األحوال  جميع  يف  الولد  عن  النيابة  حق  الوالية  هذه 

)املادة  71( )114( 

بالنسبة للطائفة املسلمة السنية
به  للولد وال ألبيه مال يستأجر  إذا مل يكن  األم إلرضاع ولدها وتجرب عىل ذلك  »تتعني 
مرضعة ومل توجد متربعة أو إذا مل يجد األب من ترضعه غري أمه أو إذا كان ال يقبل ثدي 

غريها«. )املادة 150( )115(

الفجــوات
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»يهدف الصندوق إىل ضامن تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب املحكوم علية أو 
جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو ألي سبب آخر«. )املادة 4( )116(

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
الزوجية  العالقة  اإلنفاق عىل اآلخر ما دامت  الزوجني من  »اإلعالة هي ما يفرض عىل أحد 
قامئة وتشمل أيضا ما يفرض لألوالد عىل الوالدين أو ما يفرض عىل اآلباء لألبناء من النفقة. 
والنفقة هي ما يفرض عىل أحد الزوجني من اإلنفاق عىل اآلخر يف حالة التفريق املؤقت أو 
أن  للمحكمة  35()117(»يجوز  إبطاله«.)املادة  أو  الزواج  بطالن  حالة  يف  أو  املؤبد  االنفصال 
تفرض اإلعالة يف األحوال التالية: للمحكمة أن تحكم عىل أحد الزوجني إعالة اآلخر يف األحوال 
التي ترى فيها أن أحدهام ال يقوم بإعالة اآلخر. لآلباء واألمهات حق اإلعالة عىل األبناء عند 
عجز اآلباء واألمهات عن إعالة أنفسهم بأنفسهم. يتوجب عىل اآلباء واألمهات إعالة أوالدهم 
القارصين واملحتاجني لإلعالة«.)املادة 36()118(»للمحكمة أن تفرض النفقة يف الحاالت اآلتية: 
إذا حكمت املحكمة بالتفريق املؤقت أو االنفصال املؤبد يحق لها يف الوقت ذاته أن تحكم 
عىل املسبب لآلخر بالنفقة. إذا قضت املحكمة بإبطال الزواج. إذا جن أحد الزوجني جنونا 

مطبقا«.)املادة  37( )119(  
بالنسبة للطائفة املسلمة السنية

»إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة عىل الزوج املهر والنفقة ويثبت بينهام حق التوارث« 
)املادة 35()120(»أ  -نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر املعروف 
وخدمة الزوجة التي يكون ألمثالها خدم. ب  - يلزم الزوج بدفع النفقة إىل زوجته إذا امتنع 
عن اإلنفاق عليها أو ثبت تقصريه.«)املادة 66()121(»تجب النفقة للزوجة عىل الزوج ولو مع 
اختالف الدين من حني العقد الصحيح ولو كانت مقيمة يف بيت أهلها إال إذا طالبها بالنقلة 
وامتنعت بغري حق رشعي ولها حق االمتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها املعجل أو عدم 
تهيئته مسكناً رشعياً لها.«)املادة 67()122(»تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يرساً وعرساً 
والكسوة  القوت  من  األدىن  الحد  عن  تقل  ال  أن  عىل  لحالته  تبعاً  ونقصها  زيادتها  وتجوز 
الرضوريني للزوجة وتلزم النفقة إما برتايض الزوجني عىل قدر معني أو بحكم القايض وتسقط 

نفقة املدة التي سبقت الرتايض أو الطلب من القايض.«)املادة 70( )123( 

املساواة النفقة
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بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
القيام باإلعالة  »)...( وعىل األب أن يعولهم يف جميع األحوال إال إذا ثبت اقتدار األم عىل 

وعجز األب عن ذلك أو إذا كان للمحضون مال.«)املادة 66()124(
بالنسبة للطائفة املسلمة السنية

»ال نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج«. )املادة 68()125(»إذا نشزت 
الزوجة فال نفقة لها والناشز هي التي ترتك بيت الزوجية بال مسوغ رشعي أو متنع الزوج من 
الدخول إىل بيتها قبل طلبها النقلة إىل بيت آخر ويعترب من املسّوغات املرشوعة لخروجها من 

املسكن إيذاء الزوج لها بالرضب أو سوء املعارشة« )املادة 69( )126( 

الفجــوات النفقة

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية
»يستحق اإلرث مبوت املورث أو باعتباره ميتا بحكم املحكمة ويشرتط يف استحقاقه التأكد أن 
املواريث كان حيا عند موت املورث أو عند الحكم باعتباره ميتا. يكون الجنني مستحقا لإلرث 
إذا تويف الرجل عن زوجته أو عن معتدته وولده الجنني حيا بعد ثالمثائة وأربعني يوما عىل 

األكرث من تاريخ الوفاة.«)املادة 109()127(
بالنسبة للطائفة املسلمة السنية

حق  بينهام  ويثبت  والنفقة  املهر  الزوج  عىل  للزوجة  به  لزم  صحيحاً  العقد  وقع  »إذا 
التوارث.«)املادة 35( )128( 

املساواة

املرياث
بالنسبة للطائفة املسلمة السنية

»إذا توىف أحد وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث 
تركته الرشعية وصية باملقدار والرشوط التالية: أ( الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون مبقدار 
حصة أبيهم من املرياث فيام لو كان حياً عىل أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة. ب( ال يستحق 
هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوىص أو أعطاهم 
يف حياته بال عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فإن أوىص لهم بأقل من ذلك 
وجبت تكملته وإن أوىص لهم بأكرث كان الزائد وصية اختيارية وإن أوىص لبعضهم فقد وجب 
لآلخر بقدر نصيبه. ج( تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحداً كانوا أو 
أكرث للذكر مثل حظ األنثيني يحجب كل أصل فرعه دون فرع غريه ويأخذ فرع نصيب أصله 
فقط. د( هذه الوصية الواجبة مقدمة عىل الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة«.

)املادة 182( )129( 

الفجــوات

قانون األحوال الشخصية للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954. 124

قانون األحوال الشخصية األردين رقم 61 لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم 82 لسنة 2001 و2010 والنافذ يف الضفة الغربية. 125

نفس املرجع أعاله. 126

قانون األحوال الشخصية للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954. 127

قانون األحوال الشخصية األردين رقم 61 لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم 82 لسنة 2001 و2010 والنافذ يف الضفة الغربية. 128

نفس املرجع أعاله. 129
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»إذا امتنعت املخطوبة أو نكص الخاطب أو توىف أحدهام قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع 
عىل حساب املهر موجوداً اسرتده عيناً وإن كان فقد بالترصف فيه أو تلف اسرتد قيمته إن 
كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما األشياء األخرى التي أعطاها أحدهام لآلخر عىل سبيل الهدية 

فتجري عليها أحكام الهبة«.)املادة 65( )130(

املساواة

التربع

........................... الفجــوات

ومبوجب االتفاق الفلسطيني اإلرسائييل تستطيع السلطة الفلسطينية إصدار وثيقة جوازات 
سفر للمواطنني الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعد اعرتاف منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة/اليونسكو بدولة فلسطني مهام حيث يؤكد عىل وجوب 
االعرتاف بحقوق الشعب الفلسطيني وبهويته الوطنية ولكن هذا االعرتاف، مثله مثل اتفاق 
أوسلو، مل يظهر آثاره عىل جنسية الفلسطيني وال الفلسطينية كجنسية كاملة وشاملة مبعناها 
مل  أنه  إال  الفلسطيني سنة 1995  الجنسية  قانون  إعداد مرشوع  تم  فهكذا،  التام.  القانوين 
يصدر إىل يومنا هذا بسبب االحتالل اإلرسائييل وال زالت قضية الجنسية يف األرض املحتلة 

تخضع إىل عدة قوانني وقواعد منذ 1948: 
القانون األردين بالنسبة للضفة الغربية

بالنسبة لسكان الضفة الغربية والالجئني مبوجب قرارين لسنتي 1949 و1950، و تم توحيد 
 1954 سنة  األردنية  الجنسية  منح  تم  ذلك  إثر  وعىل  األردن  قبل  من  الغربيتني  الضفتني 
للمواطنني الفلسطينيني)131(من سكان الضفة الغربية املرتبطني بوحدة األردن عام 1950 دون 
الفلسطينيني يف قطاع غزة فهكذا، »ألي شخص عريب فلسطيني  الفلسطينيني يف الخارج أو 
يحمل الجنسية الفلسطينية الحصول عىل جواز سفر أردين.«)املادة 2( . ومنحت الجنسية 
األردنية أيضا لالجئني الفلسطينيني املقيمني يف األردن. ومن مثة حصل سكان الضفة الغربية 

والالجئون الفلسطينيون املقيمون فيها ويف رشق األردن عىل الجنسية األردنية. 

اإلطار
الحق يف 

الجنسية

قانون األحوال الشخصية األردين رقم )61 ( لسنة 1976 واملعدل مبوجب القانون املؤقت رقم ) 82 ( لسنة 2001 و2010 والنافذ يف الضفة الغربية. 130

ألي شخص عريب فلسطيني يحمل الجنسية الفلسطينية الحصول عىل جواز سفر أردين«. حسب املادة 2 من قانون جوازات السفر األردين رقم 11 لسنة 1942، منشور يف الجريدة الرسمية األردنية الصادرة . 131

بتاريخ 7 شباط 1949: مبوجب قرارين لـ1949 و1950،  تم توحيد الضفتني الغربيتني من قبل األردن وعىل إثر ذلك تم منح الجنسية األردنية سنة 1954 للمواطنني الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية 

املرتبطني بوحدة األردن عام 1950 دون الفلسطينيني يف الخارج أو الفلسطينيني يف قطاع غزة. ومنحت الجنسية األردنية أيضا لالجئني الفلسطينيني املقيمني يف األردن. ومن مثة حصل سكان الضفة الغربية 

والالجئون الفلسطينيون املقيمون فيها ويف رشق األردن عىل الجنسية األردنية
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القانون املرصي بالنسبة لقطاع غزة
رغم انتامء غزة إداريا للقوات املرصية التي استلمت اإلدارة الفعلية يف القطاع، إال أنها مل تمُضم 
إىل مرص  وبالتايل مل متنح لهم الجنسية املرصية لكن منحت لهم جوازات سفر مرصية مبوجب 

قرار وزير الداخلية املرصي رقم 28 لسنة 1960.
القانون االرسائيل بالنسبة ألرايض 1948

منحت إرسائيل الجنسية اإلرسائيلية لعدد قليل منهم مبوجب قانون صادر يف 14 يوليو 1952 
عن طريق التجنس الذي عدل سنة 1980 حيث سهل منح الجنسية اإلرسائيلية لجميع العرب 
املقيمني يف إرسائيل وذلك، تحت رشوط معينة: »1  -أن يكون مسجالً يف أول آذار/مارس عام 
1952 كساكن مبوجب  قانون تسجيل السكان اإلرسائييل لسنة 1949. 2  -أن يكون ساكناً يف 
إرسائيل يوم نفاذ قانون الجنسية. 3  -أن يكون ساكناً يف إرسائيل، أو يف منطقة أصبحت أرضاً 
إرسائيلية »بعد تأسيس الدولة، من يوم قيام الدولة حتى رسيان مفعول قانون الجنسية، أو 
دخل إرسائيل بشكل قانوين خالل هذه الفرتة. 4  -أن يكون لديه بعض معرفة باللغة العربية. 

5  -أن يوافق وزير الداخلية عىل تجنسه. 6  -أن يقسم ميني الوالء اإلرسائيل.«

اإلطار

الحق يف 

»الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون«.)املادة 7()132(الجنسية
»أوال: الحقوق السياسية: 10  -تتمتع املرأة الفلسطينية بالحق يف االحتفاظ بجنسيتها األصلية 
لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحالل رابطة الزوجية، كام تتمتع ب نفس الحق يف 
حال تغيري الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى. 11  -تتمتع املرأة الفلسطينية بكافة 
الحقوق والرشوط املقررة للرجل فيام يتعلق باكتساب الجنسية أو تغيريها أو االحتفاظ بها، 
وال يرتتب عىل زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج األجنبي عليها 
دون رضاها. 12  -يحق لزوج وأبناء املرأة الفلسطينية املتزوجة من أجنبي الحصول عىل جنسية 
األم، وذلك وفقا لرشوط ومتطلبات التجنس املقررة ألبناء الرجل الفلسطيني يف النظام القانوين 
الفلسطيني«.)الفصل األول( )133(  »)...( يحق للمرأة الفلسطينية املتزوجة من غري فلسطيني 
بطاقة  يف  وتسجيلهم  الفلسطينية  الجنسية  أبنائها  اعطاء  الفلسطينية،  الهوية  تحمل  والتي 

هويتها قبل بلوغ سن 16 عام وكذلك الرجل املتزوج من غري الفلسطينية«.  )134(  

املساواة

»يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو لألوالد القارصين بعد موافقة الزوج أو الويل 
خطيا.«)املادة 12( )135(

الفجــوات

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته اىل حد  2005. 132

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 133

تعميم ر قم: 42 لعام 211 صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية. 134

قانون الجوزات األردين 1969. 135
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الحق في الصحة 
وثيقة االستقالل التي أصدرها املجلس الوطني الفلسطيني، الجزائر عام 1988

القانون األسايس الصادر يف 18 مارس 2003 و املعدل عام 2005 
قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004

قانون العقوبات رقم 47 74  لسنة 1936 النافذ يف قطاع غزة و كل تعديالته الحد 2011
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية

»ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عىل احد دون رضاء قانوين مسبق، كام ال يجوز 

إخضاع أحد للفحص الطبي او للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون. ينظم القانون 

أحكام نقل األعضاء وغريها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية املرشوعة«.

)املادة 16( )136( 

»ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتامعية: 20  -للمرأة الحق يف الحصول عىل كافة املعلومات 

رعايتها  فرتة  طوال  باحرتام  ومعاملتها  مبفرها،  قرارها  اتخاذ  يف  تساعدها  التي  الطبية 

الصحية، وحقها يف احرتام رسية وخصوصية عالجها. 21  -. للمرأة الحق يف الحصول عىل 

الرعاية الصحية الشاملة مجانا، وال يجوز استغالل الطفلة األنثى يف أي عمل يلحق رضرا 
بسالمتها أو بصحتها أو بحقها يف التعليم املجاين«.)الفصل الثاين()137(

من  يتجزأ  ال  جزءاً  واعتبارها  والطفل  املرأة  لرعاية صحة  األولوية  إعطاء  الوزارة  »عىل 

توفري  الوزارة  4()138(»عىل  )املادة  الفلسطينية«  الوطنية  للسلطة  اإلمنائية  االسرتاتيجية 

الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية املتعلقة بصحة األم والطفل ومنها. 

الفحص  بعد  إال  العقد  توثيق  الزواج ويعمل عىل عدم  قبل عقد  1  -إجراء فحص طبي 

2  -رعاية  يؤثر عىل حياة وصحة نسلهام.  أن  الزوجني مام ميكن  للتأكد من خلو  الطبي 

املرأة وبصفة خاصة يف أثناء فرتات الحمل والوالدة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية. 

3  - متابعة منو الطفل وتطوره. 4  -توعية األرسة واملجتمع عىل كيفية رعاية الطفل وحاميته 

والتعامل معه خالل مراحل منوه وتطوره املختلفة«.)املادة 5()139(»يحظر مزاولة أي عمل 

أو حرفة لها أثر عيل الصحة العامة أو صحة البيئة، إال بعد الحصول عىل موافقة مكتوبة 

من الوزارة«.)املادة 31( )140(  

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 136

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 137

قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004. 138

نفس املرجع أعاله. 139

نفس املرجع أعاله. 140
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»تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات املعنية الرشوط الالزمة لتوفر وسائل السالمة والصحة 

التفتيش املتواصل عليها«.)املادة 32()141(»لكل مريض يف  املهنية يف أماكن العمل، وآلية 

املؤسسة الصحية الحق يف. 1  -الحصول عىل الرعاية الفورية يف الحاالت الطارئة. 2  -تلقي 

رشح واضح للعالج املقرتح وله املوافقة عىل تعاطي ذلك العالج أو رفضه. 3  -املوافقة عىل 

4  -احرتام  الصحية.  املؤسسة  التي تجرى يف  التدريبات  أو  األبحاث  املشاركة يف  أو رفض 

املؤسسة  ضد  الشكاوى  5  -تقديم  والثقافية.  الدينية  ومعتقداته  وكرامته  خصوصيته 

الصحية أو أحد العاملني فيها.«)املادة 60( )142( 

املساواة
الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

........................... الفجــوات

»1  - يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إال إذا استوجبت الرضورة إنقاذ 

حياتها من الخطر بشهادة طبيبني اختصاصيني )أحدهام عىل األقل اختصايص نساء ووالدة( 

مع وجوب توفر ما ييل: أ( موافقة خطية مسبقة من الحامل، ويف حالة عجزها عن ذلك 

تؤخذ املوافقة الخطية من زوجها أو ويل أمرها. ب( أن تتم عملية اإلجهاض يف مؤسسة 

بسجل  االحتفاظ  اإلجهاض  عملية  فيها  أجريت  التي  الصحية  املؤسسة  2  -عىل  صحية. 

خاص، تدون فيه اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومربراتها، وعليها االحتفاظ 

بتلك املعلومات إضافة إىل شهادة الطبيبني، واملوافقة الخطية عىل عملية اإلجهاض ملدة 
عرش سنوات عىل األقل«.)املادة 8()143(

املساواة
اإلجهاض 

اآلمن

قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004. 141

نفس املرجع أعاله. 142

نفس املرجع أعاله. 143
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»كل من ناول امرأة، حامل كانت أو غري حامل، سامً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل 

بقصد  نوعها  كان  مهام  أخرى  وسيلة  أي  استعمل  أو  كان  وجه  أي  عىل  معها  الشدة 

إجهاضها، أو تسبب يف تناولها السم أو املادة املؤذية أو يف استعامل الشدة أو الوسيلة 

أربع  مدة  بالحبس  ويعاقب  جناية  ارتكب  أنه  يٌعترب  الغرض،  هذا  ألجل  معها  األخرى 

عرشة سنة.«) املادة 175()144(»1  -من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب 

باألشغال الشاقة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات. و2  -ال تنقص العقوبة عن عرش سنوات 
إذا اقتىض اإلجهاض أو الوسائل املستعملة إىل موت املرأة.«)املادة 323( )145(

املساواة

اإلجهاض 

اآلمن
أو مادة مؤذية  »كل امرأة، حامل كانت أو غري حامل، تناولت عىل وجه غري مرشوع سامً 
أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو بأية وسيلة مهام كان نوعها أو سمحت لغريها بأن 
يٌناولها مثل هذه املادة أو باستعامل مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد إجهاضها، تعترب 
أعطى  من  176()146(»كل  سنوات.«)املادة  سبع  مدة  بالحبس  وتعاقب  جناية  ارتكبت  أنها 
شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غري مرشوع أي يشًء من األشياء مهام كان نوعه مع علمه بأن ذلك 
اليشًء سيٌستعمل عىل وجه غري مرشوع يف إجهاض امرأة، سواء كانت حامال أو غري حامال، 

يٌعترب أنه ارتكب جنحة.«)املادة 177( )147( 

الفجــوات

قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 النافذ يف قطاع غزة. 144

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 145

نفس املرجع أعاله. 146

قانون العقوبات وقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 النافذ يف قطاع غزة. 147



28

الملف القانوني لدولة فلسطين

الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988

القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003 واملعدل يف 2005
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 النافذ يف قطاع غزة و كل تعديالته الحد 2011
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م

قرار بقانون رقم )7( لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ يف املحافظات الشاملية وقانون 

العقوبات النافذ يف املحافظات الجنوبية
قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2011م بنظام مراكز حامية املرأة املعنفة

»دولة فلسطني للفلسطينيني، أينام كانوا، )...( يتمتعون باملساواة يف الحقوق، وتصان فيها )...( كرامتهم اإلنسانية 

)...( واملساواة وعدم التمييز يف الحقوق العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني الرجل واملرأة)...(«.  )148(  

األنثى من  الطفلة  الفلسطيني عىل حامية  املرشع  22 - يعمل  واالجتامعية:  االقتصادية  22 - الحقوق  ثانيا:   )...(«

اإليذاء واملعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية عىل كل من يتعرض 

الحقوق  )149(»ثالثا:  الثاين،(  لها باإليذاء أو الرضب أو االعتداء عىل حقوقها املرتبطة بطبيعتها وعمرها«.)الفصل 

الجنائية: 1 - للمرأة الفلسطينية الحق يف التمتع بحقوق مساوية للرجل يف الحياة والحرية والسالمة الشخصية. 

2 - يلتزم املرشع ا لفلسطيني بالعمل عىل إلغاء كافة أحكام قوانني العقوبات التي تنطوي عىل متييز ضد املرأة، 

وعىل وجه الخصوص األحكام الخاصة بقضايا الرشف والزنا، عىل نحو يحقق مساواة املرأة بالرجل يف تنظيم هذه 

الترشيعات. 3 - يؤخذ بشهادة املرأة يف جرائم الزنا عىل نحو مساو لشهادة الرجل، عىل اعتبار تساويهام يف رشوط 

األهلية القانونية. )...( 5 -  تشدد العقوبات الجزائية املفروضة عىل جرائم االغتصاب وهتك العرض، عىل نحو يحقق 

الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل املرشع الفلسطيني عىل تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغام عنها باعتباره 

شكً  ال من أشكال العنف األرسي الواقع عليها. 6 - يعمل املرشع الفلسطيني عىل تجريم كافة أشكال العنف البدين 

الجنيس عىل أطفال األرسة  املرأة داخل األرسة، مبا يف ذلك الرضب والتعدي  الذي قد يصيب  والجنيس والنفيس 

املرأة داخل  التي قد تصيب  التقليدية  الزوج لزوجته، وغريها من املامرسات  باغتصاب  املتصل  اإلناث، والعنف 

األرسة. 7 - للمرأة الحق يف أن تكون يف مأمن من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف 

املجتمع. 8 -  تلتزم السلطة الفلسطينية مبقاومة كافة األعراف والتقاليد واملعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد 

املرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من ميارس مثل هذه األفعال، مع تعويضها عام أصابها من رضر وأذى، 

وكفالة تأهيلها ومساعدتها عىل التخلص من كافة آثار هذا العنف املادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيالت 

ملؤسسات املجتمع املدين العاملة للقضاء عىل ظاهرة العنف ضد املرأة يف املجتمع الفلسطيني. 9 -  للمرأة الحق يف 

تحرك الشكوى يف القضايا املتعلقة يف االغتصاب وهتك العرض«.)الفصل الثالث(

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988. 148

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 149
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»استناداً إىل قانون الشؤون االجتامعية رقم )16( لسنة 1954م وال سيام املادة )4( منه، وبعد االطالع 
عىل قرار مجلس الوزراء رقم )366( لسنة 2005م بتعزيز حامية املرأة املعنفة، وبناًء عىل تنسيب وزيرة 
بتاريخ  الله  رام  مدينة  يف  املنعقدة  جلسته  الوزراء يف  مجلس  أقره  ما  عىل  وبناًء  االجتامعية،  الشؤون 
2011/8/2م؛ وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً، وبناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة، أصدر النظام 
اآليت: يكون للكلامت والعبارات اآلتية الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة 
عىل خالف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون االجتامعية. الوزير: وزير الشؤون االجتامعية. املديرية: مديرية 
التنفيذية ملركز حامية  املديرة  املديرة:  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  الشؤون االجتامعية يف محافظات 
املرأة املعنفة. اإلدارة العامة املختصة: اإلدارة العامة لشؤون األرسة يف وزارة الشؤون االجتامعية. املركز: 
مركز حامية ومتكني املرأة املعنفة واألرسة سواء كان حكومي أو خاص. العنف ضد املرأة: العنف البدين، 
والجنيس، والنفيس، الذي يحدث يف إطار األرسة واملجتمع، واملخالف للقوانني املرعية. املنتفعة: كل إمرأة 

ضحية استفادت وتستفيد من خدمات املركز«. )املادة 1( )150(

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

يف الضفة الغربية

»يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر كل من: 1   - أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً يف 

إجراء تلك املراسيم بصورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو رشيعة 
أخرى ينطبق أو تنطبق عىل الزوج والزوجة مع علمه بذلك)...(«)املادة 279( )151(

املساواة

زواج الطفالت
يف الضفة الغربية

أو أجرى مراسيم  فتاة  2   - زوج   )...( أشهر كل من:  بالحبس من شهر إىل ستة  »يعاقب 

الزواج لفتاة مل تتم الخامسة عرشة من عمرها أو ساعد يف إجراء مراسيم زواجها بأية صفة 

كانت أو 3  - زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة مل تتم الثامنة عرشة من عمرها أو 

ساعد يف إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ويل أمرها قد 
وافق عىل ذلك الزواج.«)املادة 279()152(

الفجــوات

يف قطاع غزة

»1  - كل من كان متزوجاً من بنت مل تتم السنة الخامسة عرشة من عمرها و: أ( واقعها 

مواقعة األزواج أو ب( حاول تسهيل هذه املواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى: يعترب 

التالية دفاعاً  الظروف  تعترب    -  2  .)...( بالحبس مدة سنتني  ارتكب جنحة ويعاقب  أنه 

مقبوالً عن كل تهمة تنطبق عىل البند )أ( من الفقرة )1( لهذه املادة عىل الرغم من أن 

البنت مل تكمل السنة الخامسة عرشة من عمرها وذلك: أ) إذا كانت البنت بالغة، ب) 

املرخص  األطباء  أحد  من   )...( شهادة  عىل  الصورة  تلك  عىل  مواقعتها  قبل  واستحصل 

لهم مبامرسة الطب  يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من املحتمل أن يلحق البنت أي أذى 
جسامين من جراء املواقعة الزوجية.«)املادة 156()153(

الفجــوات زواج الطفالت

قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2011م بنظام مراكز حامية املرأة املعنفة. 150

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 151

نفس املرجع أعاله. 152

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 النافذ يف غزة. 153
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الحق  )...(«.)املادة 13()154(»)...( ولألطفال  أو تعذيب  إكراه  »ال يجوز إخضاع أحد ألي 

يف:  - الحامية والرعاية الشاملة. أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل 

يلحق رضرا بسالمتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم. الحامية من اإليذاء واملعاملة القاسية. 

يحرم القانون تعريض األطفال للرضب واملعاملة القاسيتني من قبل ذويهم. أن يفصلوا إذا 

حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغني وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم 
وتتناسب مع أعامرهم«.)املادة 29( )155(

يف الضفة الغربية

»من قتل إنساناً قصداً، عوقب باألشغال الشاقة خمس عرشة سنة«.)املادة 326( )156(»يعاقب 

أو  تسهيالً  أو  لجنحة  متهيداً   -  1 ارتكب:  إذا  قصداً  القتل  املؤبدة عىل  الشاقة  باألشغال 

أو  املتدخلني فيها،  أو  أو فاعلها  الجنحة  لها أو تسهيالً لفرار املحرضني عىل تلك  تنفيذاً 

للحيلولة بينهم وبني العقاب. 2  - عىل موظف يف أثناء مامرسته وظيفته أو من أجل ما 

أجراه بحكم الوظيفة. 3  - عىل أكرث من شخص. 4  - مع تعذيب املقتول برشاسة قبل قتله«.

)املادة 327()157(»يعاقب باإلعدام عىل القتل قصداً: 1  - إذا ارتكب مع سبق اإلرصار، ويقال 

وله)القتل املعمد(. 2  -إذا ارتكب متهيداً لجناية أو تسهيالً أو تنفيذاً لها، أو تسهيالً لفرار 

املحرضني عىل تلك الجناية أو فاعلها أو املتدخلني فيها أو للحيلولة بينهم وبني العقاب. 

3  -إذا ارتكبه املجرم عىل أحد أصوله.«)املادة 328()158(  من رضب أو جرح أحداً بأداة ليس 

من شأنها أن تفيض إىل املوت أو إعطاء مواد ضارة ومل يقصد من ذلك قتالً قط، ولكن 

املعتدى عليه تويف متأثراً مام وقع عليه عوقب الفاعل باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن 

خمس سنوات.«)املادة 329()159(»كل من أقدم قصداً عىل رضب شخص أو جرحه أو إيذائه 

العمل مدة  العنف واالعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن  بأي فعل مؤثر من وسائل 
تزيد عىل عرشين يوماً، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات« )املادة 333()160(

املساواة
العنف 

الجسدي

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 وكل تعديالته إىل حد 2005. 154

نفس املرجع أعاله. 155

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 156

نفس املرجع أعاله. 157
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»1  -إذا مل ينجم عن األفعال املبينة يف املادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم 

عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته مل تزد عىل العرشين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة 

ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تزيد عىل خمسة وعرشين ديناراً أو بكلتا هاتني العقوبتني. 

2  -إذا مل ينجم عن األفعال املبينة يف املادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته 

عىل عرشة أيام، فال يجوز تعقب الدعوى دون شكوى املترضر كتابة أو شفهياً ويف هذه 

الحالة يحق للشايك أن يتنازل عن شكواه إىل أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ 

تسقط دعوى الحق العام«.)املادة 334( )161(  »إذا أدى الفعل إىل قطع أو استئصال عضو 

أو برت أحد األطراف أو إىل تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب يف 

إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دامئة أو لها مظهر العاهة الدامئة، عوقب الفاعل 

باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات«. )املادة 335()162(و »من تسبب 

بإجهاض حامل وهو عىل علم  املادة 333  املذكور يف  أو االعتداء  العنف  بإحدى وسائل 
بحملها، عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات«. )املادة 336()163(

و »تشدد العقوبات املنصوص عليها يف املواد 333 و334 و335 ، بحيث يزيد عليها من 

ثلثها إىل نصفها إذا اقرتف الفعل بإحدى الحاالت املبينة يف املادتني 327 و328«. )املادة 

يف  املذكورة  الطرق  من  بطريقة  ساعده  أو  االنتحار  عىل  إنساناً  حمل  من  337()164(»أ( 

املادة )80( عوقب باالعتقال املؤقت. ب( وإذا بقي االنتحار يف حالة الرشوع عوقب ذلك 

الشخص بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وتكون العقوبة حتى ثالث سنوات إذا نجم 

إيذاء أو عجز دامئان.«)املادة 339()165(  »كل من قبض عىل شخص وحرمه حريته بوجه غري 
مرشوع، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تزيد عىل خميس ديناراً، وإذا 
كان قد حجزه بادعائه زوراً –بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض 
عليه– يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إىل سنتني، وإذا وقعت هذه األفعال عىل موظف أثناء 
وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إىل ثالث سنوات«.

)ملادة 346()166(»1  - من هدد آخر بشهر السالح عليه، عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة 
إىل  بالحبس من شهرين  العقوبة  كانت  الفاعل  واستعمله  نارياً  السالح  كان  وإذا  أشهر.2  - 

سنة«.)املادة 349( )167(

املساواة
العنف 

الجسدي

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 161
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نفس املرجع أعاله. 163

نفس املرجع أعاله. 164

نفس املرجع أعاله. 165

نفس املرجع أعاله. 166

نفس املرجع أعاله. 167



32

الملف القانوني لدولة فلسطين

»مبوجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص املادة )340( من الفصل األول من الباب 
الشاملية«.  املحافظات  يف  النافذ  1960م  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  من  الثامن 

)املادة 1( )168(
يف قطاع غزة

»كل من أديٌن بارتكاب جنايٌة القتل عن غري قصد، يعاقب بالحبس املؤبد.«)املادة 213( )169(  
»كل من: أ( تسبب قصداً يف موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غري مرشوع، أو 
ب) تسبب عمداً يف موت أي شخص آخر، أو ج) تسبب قصداً يف موت أي شخص آخر خالل 
تهيئٌته األسباب الرتكاب جرم أو تسهيالً الرتكاب ذلك الجرم، أو د) تسبب عند وقوع جرم يف 
موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة املرتتبة عىل ذلك الجرم إما 
لنفسه أو ألي شخص آخر اشرتك معه كفاعل أصل أو كرشيك يف ارتكاب ذلك الجرم. يٌعترب 
أنه ارتكب جنايٌة وتعرف هذه الجنايٌة بالقتل قصداً.«)املادة 214()170(»كل من أديٌن بارتكاب 
جنايٌة القتل قصداً يٌعاقب باإلعدام. ويٌشرتط يف ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن 
امرأة أديٌنت بارتكاب القتل قصداً هي حبىل فيحكم عىل تلك املرأة بالحبس املؤبد«.)املادة 
215()171(»كل من اعتدى عىل شخص آخر بوجه غري مرشوع، يعترب أنه ارتكب جنحة ويٌعاقب 
بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتني العقوبات، إذا مل 
يقع االعتداء يف أحوال فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مام سبق.«)املادة 249( )172(  »1  -كل 
من حاول االنتحار اعترب أنه ارتكب جنحة. 2  -كل من: أ) حمل شخصاً عىل االنتحار، أو ب( 
أغرى شخصاً عىل االنتحار فحمله بذلك عىل االنتحار أو ج( ساعد آخر عىل االنتحار، اٌعترب أنه 
ارتكب جنايٌة ويٌعاقب بالحبس املؤبد.«)املادة 225()173(»كل من خطف شخصاً ألجل قتله 
أو ألجل معاملته عىل وجه يعرضه لخطر القتل، يعترب أنه ارتكب جنايٌة ويعاقب بالحبس 

مدة عرش سنوات«.)املادة 256( )174( »يعّدل نص املادة رقم )18( من قانون العقوبات رقم 

)74( لسنة 1936م النافذ يف املحافظات الجنوبية وذلك بإضافة عبارة )وال يشمل ذلك 

جرائم قتل النساء عىل خلفية »رشف العائلة»( يف آخر املادة«. )املادة 2( )175( »يعدل نص 

املادة )98( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديالته، ليصبح عىل النحو 

التايل: »يستفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد 

ناتج عن عمل غري محق وعىل جانب من الخطورة أتاه املجني عليه، وال يستفيد فاعل 
الجرمية من هذا العذر املخفف إذا وقع الفعل عىل أنثى بدواعي الرشف«. )املادة 1(  )176(

املساواة
العنف 

الجسدي
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يف قطاع غزة
»يستفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل 

غري محق وعىل جانب من الخطورة أتاه املجني عليه.«)املادة 98()177(
الفجــوات

العنف 

الجسدي

يف الضفة الغربية
»من توعد آخر بجناية عقوبتها اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة خمس عرشة سنة، 
سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث 
سنوات إذا تضمن الوعيد األمر بإجراء عمل ولو مرشوعاً أو باالمتناع عنه.«)املادة  350( )178(  
أنه حصل  إال  أمراً  أو تضمن  أمراً  أعاله  املذكورة  الجنايات  بإحدى  التهديد  يتضمن  مل  »إذا 
مشافهة دون واسطة شخص آخر قيض بالحبس من شهر إىل سنتني.«)املادة 351()179(»كل 
املادة  الوسائل املذكورة يف  أو بإحدى  بالقول  إذا حصل  بإنزال رضر غري محق،  تهديد آخر 
)73( وكان من شأنها التأثري يف نفس املجني عليه تأثري شديداً يعاقب عليه بناء عىل الشكوى 
بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانري.«)املادة 354()180(»يعاقب كل من 
ذم آخر بإحدى الصور املبينة يف املادة )188( بالحبس من شهرين إىل سنة.«)املادة 358( 
)181(  »يعاقب عىل القدح بأحد الناس املقرتف بإحدى الصور املذكورة يف املادتني )188 و189( 

وكذلك عىل التحقري الحاصل بإحدى الصور الواردة يف املادة )190( بالحبس من أسبوع إىل 
ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانري إىل خمسة وعرشين ديناراً«. )املادة 359()182(»من 
حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قوالً أو فعالً وجهاً لوجه أو مبكتوب خاطبه به أو 
يعاقب  أو مبعاملة غليظة،  إشارة مخصوصة  أو  اللسان عليه  بإطالة  أو  قصد اطالعه عليه، 

بالحبس مدة ال تزيد عىل شهر أو بغرامة ال تزيد عىل عرشة دنانري«.)املادة 360( )183(

املساواة
العنف 

اللفظي
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يف الضفة الغربية »إذا كان املعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعالً غري محق أو 
قابل ما وقع عليه من حقارة مبثلها أو اسرتيض فريض، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة 
تسقط  أو  ثلثيها  ثلثها حتى  والتحقري  والقدح  الذم  أحدهام ألفعال  أو من عقوبة  الطرفني 
العقوبة بتاممها.«)املادة  363()184(»تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقري عىل اتخاذ املعتدى 
عليه صفة املدعي الشخيص.«)املادة 364()185(»للمدعي الشخيص أن يطلب بالدعوى التي 
أقامها تضمني ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقري من األرضار املادية وما يقدره من التضمينات 
أن تقدر هذه  املعنوية وعىل املحكمة  به من األرضار  أنه لحق  النقدية يف مقابل ما يظن 
مكانته  إىل  وبالنسبة  عليه  املعتدى  عىل  وقعها  وشدة  الجرمية  ماهية  بحسب  التضمينات 

االجتامعية ويحكم بها.«)املادة 365()186(

الفجــوات
العنف 

اللفظي

»ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتامعية: 21  -للمرأة الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية 
الشاملة مجانا، وال يجوز استغالل الطفلة األنثى يف أي عمل يلحق رضرا بسالمتها أو بصحتها 

أو بحقها يف التعليم املجاين«.)الفصل الثاين()187( 
يف قطاع غزة

»إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهام الزوجية عىل الترصف بيشء مع علمه بأن ذلك 
اليشء بخص الزوج اآلخر، عىل صورة تجعل هذا الترصف من قبل الزوج أو الزوجة مبثابة 
الرسقة لوال قيام الزوجية بينهام، فيعترب ذلك الشخص أنه رسق ذلك اليش ء ويجوز اتهامه 
بالرسقة« .)املادة 269()188(و »كل من رسق شيئا قابال للرسقة اعترب أنه ارتكب جرم الرسقة 
ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إال يف املواضع التي ينص فيها القانون عىل عقوبة أخرى 

بالنسبة للطروف التي وقعت فيها الرسقة أو لنوع اليشء املرسوق.« )املادة  270( )189( 

املساواة
العنف 

االقتصادي

........................... الفجــوات

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 184

نفس املرجع أعاله. 185

نفس املرجع أعاله. 186

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 187

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 النافذ يف غزة. 188

نفس املرجع أعاله. 189



 الملف القانوني لدولة فلسطين

35

يف الضفة الغربية
»1  - من واقع باإلكراه أنثى (غري زوجه) يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات عىل 
األقل. 2  -وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان املعتدى عليها مل تتم الخامسة عرشة 
زوجه (غري  أنثى  واقع  من  املؤقتة  الشاقة  باألشغال  292()190(»يعاقب  عمرها.«)املادة   من 

)ال تستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفيس أو بسبب ما استعمل نحوها من 
عمرها  من  عرشة  الخامسة  تتم  مل  أنثى  واقع  »1  -من   «)191()293 الخداع.«)املادة  رضوب 
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة. 2  - وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت املعتدى 
الخامسة  أمتت  أنثى  واقع  )املادة 294()192(»1  -إذا  الثانية عرشة من عمرها.«  تتم  عليها مل 
زوج    -أو  أو غري رشعي  كان  أصولها  - رشعياً  أحد  عمرها  من  الثامنة عرشة  تتم  ومل  عرشة، 
أمها أو زوج جدتها ألبيها وكل من كان موكالً برتبيتها أو مالحظتها عوقب باألشغال الشاقة 
املؤقتة. و 2  - يقىض بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو 
التي يستمدها من هذه  التسهيالت  أو  السلطة  استعامل  الفعل مسيئاً  فارتكب  فيه  عامالً 
التهديد عرض إنسان عوقب باألشغال  السلطة.«)املادة 295()193(»كل من هتك بالعنف أو 
إذا كان  للعقوبة سبع سنوات  الحد األدىن  الشاقة مدة ال تنقص عن أربع سنوات. ويكون 
املعتدى عليه مل يتم الخامسة من عمره«. )املادة 296()194(»يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة 
من هتك عرض إنسان ال يستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفيس أو بسبب ما 
ارتكابه.«)املادة 297()195(»كل من هتك  الخداع أو حمله عىل  استعمل نحوه  من رضوب 
بغري عنف أو تهديد عرض ولد  - ذكراً كان أو أنثى  -مل يتم الخامسة عرشة من عمره أو حمله 
عىل ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة. وال تنقص العقوبة عن خمس 
سنوات إذا كان الولد  -ذكراً كان أو أنثى   -مل يتم الثانية عرشة من عمره.«)املادة 298( )196(»كل 
  -أتم الخامسة  شخص من املوصوفني يف املادة 295 يهتك عرض شخص  - ذكراً كان أم أنثى 
يعاقب  العرض  هتك  فعل  ارتكاب  عىل  يحمله  أو  عمره  من  الثامنة عرشة  يتم  وملا  عرشة 

باألشغال الشاقة املؤقتة.«)املادة 299( )197( 
يف قطاع غزة

»كل من أ( واقع أنثى مواقعة غري مرشوعة دون رضاها وباستعامل القوة أو بتهديدها بالقتل 
أو بإيقاع أذى جسامين بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو يف حالة أخرى تجعلها عاجزة 
عن املقاومة، أو ب( الط بشخص دون رضاه وباستعامل القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع 
أذى جسامين بليغ أو الط به وهو فاقد الشعور أو يف حالة أخرى تجعله عاجزاً عن املقاومة،

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء
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أو ج( واقع ولداً دون الست عرش سنة من العمر مواقعة غري مرشوعة أو الط به يعترب أنه 
ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عرش سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد 
يف الفقرة (أ( أعاله فإنها تدعى(االغتصاب) ويشرتط يف ذلك أن يعترب دفاعاً كافياً يف التهمة 
املوجهة مبقتىض البند (ج) من هذه الفقرة مبواقعة أنثى مواقعة غري مرشوعة إذا أقيم الدليل 
لدى املحكمة التي تنظر يف التهمة عىل أن املتهم كان لديه سبب معقول يحمله عىل االعتقاد 
بأن األنثى كانت قد بلغت ست عرشة سنة من العمر أو تجاوزتها.«)املادة 152( )198(»كل 
من واقع أنثى مواقعة غري مرشوعة وهو عامل بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل 
عليه بتهديدها أو بخداعها يف ماهية الفعل أو يف شخصية الفاعل، يعترب أنه ارتكب جناية 
ويعاقب بالحبس مدة عرشة سنوات«.)املادة 153()199(»كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق 
مدة سبع  بالحبس  ويعاقب  جناية  ارتكب  أنه  يعترب  السابقتني،  املادتني  من  مادة  أي  عىل 
سنوات«.)املادة 154()200(»كل من واقع بنتاً غري متزوجة تجاوزت السادسة عرشة من عمرها 
ومل تتم الحادية والعرشين مواقعة غري مرشوعة أو ساعد أو عاون غريه عىل مواقعتها مواقعة 
غري مرشوعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكالً برتبيتها أو 
مالحظتها، يعترب أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.«)املادة 155(  )201(   
»كل من ارتكب فعال منافيا للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغري 
رضاه وباستعامل القوة أو التهديد أو فعل ذلك واملجني عليه فاقد الشعور أو يف حالة أخرى 
تجعله عاجزاً عن املقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد عىل أن يرتكب 
ارتكب جناية ويعاقب  أنه  يعترب  الفعل،  أن يستسلم ملثل هذا  أو عىل  للحياء  منافيا  فعال 
بالحبس مدة خمس سنوات.«)املادة 157()202(»كل من ارتكب فعال منافيا للحياء أو حاول 
ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغري رضاه ولكن دون استعامل القوة أو التهديد أو 
برضاء منه حصل عليها بخداعه يف ماهية الفعل أو يف شخصية الفاعل، أو أعرى أو حاول 
اغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه عىل أن يرتكب فعال منافيا للحياء أو أن يستسلم 
ملثل هذا الفعل، يعترب أنه ارتكب جنحة و يعاقب بالحبس مدة سنتني أو بعرامة قدرها مائة 

جنيه.«)املادة 158()203(

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء
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»كل من ارتكب فعال منافيا للحياء مع شخص دون الستة عرشة سنة من العمر، يعترب أنه 
يف  حّث  من  159()204(»1  -كل  سنوات.«)املادة  ثالث  مدة  بالحبس  ويعاقب  جنحة  ارتكب 
مكان عام شخصاً آخر عىل أمور مخلة بالحياء بقول أو  اشارة، يعترب أنه ارتكب جنحة و 
يعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات و 2  - إذا ساعد أو عاون 
أحد الوالدين ولده الذي مل يبلغ ست عرشة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى أو 
إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الويص عليه أو شخص آخري يتكفل أمر العناية به، عىل 
ارتكاب الجرم املشار إليه  يف هذه املادة، يعترب أنه ارتكب جنحة  يعاقب بالحبس مدة ستة 

أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيها.«)املادة 167()205(

املساواة العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

يف الضفة الغربية
سنوات عىل  املؤقتة خمس  الشاقة  باألشغال  يعاقب  زوجه(  )غري  أنثى  باإلكراه  واقع  »من 

األقل«.)املادة 292()206( 
الفجــوات

.............................. املساواة التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل 
)207(

.............................. الفجــوات

يف الضفة الغربية
بالحبس من شهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من خمسة دنانري إىل خمسني ديناراً  »يعاقب 
ليواقعها مواقعة غري مرشوعة  العمر  أنثى دون العرشين من  كل من قاد أو حاول قيادة: 
يف اململكة أو يف الخارج، وكانت تلك األنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد األخالق، أو أنثى 
لتصبح بغياً يف اململكة أو يف الخارج، أو أنثى ملغادرة اململكة بقصد أن تقيم يف بيت بغاء أو 
أن ترتدد إليه، أو أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي يف اململكة ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء، 
بقصد أن تقيم يف بيت بغاء يف اململكة أو يف الخارج أو أن ترتدد إليه أو ألجل مزاولة البغاء، 
  )208(  )310 به.«)املادة  اللواط  فعل  الرتكاب  عمره  من  الخامسة عرشة  يتم  مل  أو  شخص 
»يعاقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات كل من: قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو 
التخويف الرتكاب املواقعة غري املرشوعة يف اململكة أو يف الخارج. أو قاد أنثى ليست بغياً 
أو معروفة بفساد األخالق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص 
آخر مواقعة غري مرشوعة. كل من ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب يف تناولها عقاراً أو مادة أو 
أشياء قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها يك ميكن بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة 

غري مرشوعة.«)املادة 311( )209( 

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 النافذ يف غزة. 204
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ال يوجد قانون يجرم التحرش الجنيس يف مكان العمل . 207

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية. 208

نفس املرجع أعاله. 209
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 »يعاقب بالحبس مدة شهرين إىل سنتني كل من استبقى امرأة بغري رضاها: 1  - يف أي مكان 
ليواقعها رجل مواقعة غري مرشوع سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غري معني، أو2  - يف 
بيت البغاء.«)املادة 317()210(»إذا وجدت امرأة يف منزل ليواقعها شخص مواقعة غري مرشوعة 
أو وجدت يف بيت البغاء، يعترب الشخص أنه استبقاها يف ذلك املنزل أو بيت البغاء إذا امتنع 
عن إعطائها أي يشء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها عىل البقاء يف ذلك 

املنزل أو بيت البغاء.«)املادة 318( )211(
يف قطاع غزة

»كل من : أ( قاد أو حاول قيادة أنثى دون العرشين سنة من العمر، ليواقعها مواقعة غري 
بفساد  معروفة  أو  بغياً  ليست  األنثى  تلك  وكانت  الخارج  يف  أو  فلسطني  يف  إما  مرشوعة 
األخالق، أو ب( قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً يف فلسطني أو يف الخارج، أو ج( أو حاول 
قيادة أنثى ملغادرة فلسطني بقصد أن تقيم يف بيت بغاء أو أن ترتدد إليه، أو د( قاد أو حاول 
قيادة شخص دون الست عرشة سنة من العمر الرتكاب فعل اللواط، أو ه(  قاد أو حاول 
قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي يف فلسطني ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء، بقصد 
أن تقيم يف بيت بغاء يف فلسطني أو يف الخارج أو أن ترتدد إليه ألجل مزاولة البغاء: يعترب 
أنه ارتكب جنحة.«)املادة 161()212(»كل من: أ( كل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو 
التخويف الرتكاب املواقعة غري املرشوعة، يف فلسطني أو يف الخارج، أو ب( قاد أنثى ليست 
بغياً أو معروفة بفساد األخالق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص 
آخر مواقعة غري مرشوعة يف فلسطني أو يف الخارج، أو ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب يف 
تناولها عقاراً أو مادة أو شيئا آخر قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها يك ميكن بذلك أب 
شخص من مواقعتها مواقعة غري مرشوعة: يعترب أنه ارتكب جنحة.«)املادة  162(  )213(  »كل 
من حجز عىل امرأة بغري رضاها: أ(  يف أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غري مرشوعة، سواء 
أكان هذا الرجل شخصاً مغينا أو غري معني أو ب( يف بيت للبغاء: يعترب أنه ارتكب جنحة و 

يعاقب بالحبس مدة سنتني.«)املادة 170()214(

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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الحق في العمل
النظام األسايس للسلطة الوطنية الفلسطينية 2003

قانون رقم 7 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 25  11-  2001- بشأن قانون العمل.
قانون الخدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998   وتعديالته إىل حد 2005
قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليال

قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2004م باألعامل الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

»العمل حق لكل مواطن وهو واجب ورشف وتسعى السلطة الوطنية اىل توفريه لكل قادر 
عليه. تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعامل الرعاية واالمن والرعاية 
الصحية واالجتامعية. التنظيم النقايب حق ينظم القانون احكامه. الحق يف االرضاب ميارس يف 
حدود القانون«.)املادة 25()215(»للفلسطينيني حق )...( تقلد املناصب والوظائف العامة عىل 

قاعدة تكافؤ الفرص.«)املادة 26()216(
»ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتامعية: 1  -للمرأة الفلسطينية الحق يف التمتع برشوط عمل 
عادلة ومرية مبا فيها املكافآت املالية دومنا متييز بينها وبني الرجل، عىل أن تتمتع بالحق يف 
تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهام. )...( 3  -تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ 
أشكال  كافة  العاملة من  املرأة  تكفل حامية  التي  والتنفيذية،  الترشيعية  اإلجراءات  جميع 
العنف واملضايقات الجنسية التي تتعرض لها يف مكان العمل.   -للمرأة الفلسطينية الحق يف 
التمتع مبعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها يف التمتع بإجازات مدفوعة األجر 
واالستحقاقات التقاعدية والضامنات االجتامعية املؤمنة ضد البطالة أو املرض أو الشيخوخة، 
أو غري ذلك من أسباب العجز عن العمل. 5  -للمرأة الفلسطينية الحق يف الت متع باالستقالل 
املايل لضامن مبارشاتها ملهامها األرسية والتجارية بشكل مستقل، وضامن حقها يف الحصول 
وبني  بينها  املطلقة  املساواة  وكذلك  للرجل،  مينح  الذي  والتأمني  املالية  اإلعانات  كافة  عىل 
الرجل يف كافة املعامالت املرصفية.)...( 13  -يحق لكال الزوجني الحصول عىل إجازة بدون أجر 
ملرافقة األخر يف حالة انتقاله إىل مكان عمل أخر غري مكان العمل األصيل، داخل الدولة أو 
خارجها، عىل أن يتوىل املرشع الفلسطيني تحديد الحد األقىص املرصح به ملدة هذا النوع من 
اإلجازات، دومنا متييز بني الرجل واملرأة.)...(. 21  -)...( وال يجوز استغالل الطفلة األنثى يف أي 
عمل يلحق رضرا بسالمتها أو بصحتها أو بحقها يف التعليم املجاين. 23  -تطبيق أحكام قانون 

العمل عىل خدم املنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة األوىل والثانية.

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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والبطالة.  الفقر  ضد  العامالت  وغري  العامالت  للنساء  االجتامعي  الضامن  24  -توفري 
25  -جرس الهوة بني حقوق املرأة ال عاملة يف الوظيفة العامة واملرأة العامل ة يف القطاع 
الخاص. 26  -تعزيز مشاركة املرأة يف العمل النقايب، وتخصيص نسبة ال تقل عن 30  % من 

املقاعد يف الهيئات القيادية للنقابات لها«.)الفصل الثاين( )217(  
أساس  عىل  توفريه  عىل  الوطنية  السلطة  تعمل  عليه،  قادر  مواطن  لكل  حق  »العمل 
هذا  أحكام  2()218(»ترسي  التمييز«)املادة  أنواع  من  نوع  أي  ودون  الفرص  تكافؤ 
القانون عىل جميع العامل وأصحاب العمل يف فلسطني باستثناء: 1  - موظفي الحكومة 
املنازل ومن  2  -خدم  بهم.  نقابات خاصة  تكوين  كفالة حقهم يف  املحلية مع  والهيئات 
من  العمل  أفراد أرسة صاحب   -  3 بهم.  نظاما خاصا  الوزير  يصدر  أن  يف حكمهم عىل 
يف  الحق  العمل  وأصحاب  للعامل  القانون  ألحكام  3()219(»وفقاً  األوىل«.)املادة  الدرجة 
تكوين منظامت نقابية عىل أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم«.

)املادة 5()220(»متثل األحكام الواردة يف هذا القانون الحد األدىن لحقوق العامل التي ال 
يجوز التنازل عنها، وحيثام وجد تنظيم خاص لعالقات العمل تنطبق عىل العامل أحكام 
هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهام أفضل للعامل«.)املادة 6()221(»عىل مكاتب 
العامل املسجلني لديها، مراعية يف ذلك االختصاصات والكفاءة  العمل االلتزام بتنسيب 
واألسبقية يف التسجيل وحق صاحب العمل يف االختيار«.)املادة  11( )222(»يلتزم صاحب 
وذلك  إعاقتهم،  مع  تتالءم  بأعامل  املؤهلني  املعوقني  العامل  من  عدد  بتشغيل  العمل 
املنشأة«.)املادة  13( )223(»يحظر  العاملة يف  القوى  بنسبة ال تقل عن )5 %( من حجم 
فلسطني.«)املادة  16()224(»وفقاً  يف  العاملني  بني  العمل  ورشوط  ظروف  يف  التمييز 
واملرأة«. الرجل  بني  التمييز  يحظر  مبقتضاه  الصادرة  واألنظمة  القانون  هذا  ألحكام 
)226( )102 بالعامالت«.)املادة  راحة خاصة  وسائل  توفري  املنشأة   )املادة  100()225(»عىل 
 »عىل املنشأة أن تعلق يف مكان العمل األحكام الخاصة بتشغيل النساء«.)املادة 106()227(

»تحدد رواتب املوظفني طبقاً لسلم الرواتب امللحق بهذا القانون. 2  -يجوز ملجلس الوزراء 
تقديم اقرتاح بتعديل سلم الرواتب من حني إىل آخر إىل املجلس الترشيعي الفلسطيني 
للمصادقة عليه. 3  -يرصف الراتب اإلجاميل للموظف عىل أساس: أوالً  -االستحقاقات:  - أ( 
للزوج  اجتامعية  عالوة  ج(  االختصاص.  عالوة  ب(  الدرجة.  عالوة  مع  األسايس  الراتب 

واألوالد. د( بدل انتقال من مكان السكن إىل مكان العمل.

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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هـ( عالوة غالء املعيشة. و( عالوة ندرة. ز( عالوة مخاطرة. ح( عالوة طبيعة عمل. ط( عالوة 
إدارية: ومتنح ملن يشغلون مواقع إرشافية قيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف 
املعتمدين للدوائر املختلفة عىل الوجه املبني يف الجدول رقم 2 امللحق بهذا القانون وال يجوز 
أ( قسط  ثانياً  -االستقطاعات:  بينها وبني عالوة االختصاص بحيث يرصف أيهام أكرب.  الجمع 
التأمني الصحي. ج( رضيبة الدخل. د( أية استقطاعات أخرى يحددها  التقاعد. ب( قسط 
القانون.«)املادة 51()228(»1  -مينح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهام بالسفر للخارج ملدة 
ستة أشهر عىل األقل إجازة دون راتب ويتعني عىل الدائرة الحكومية املختصة أن تستجيب 
اإلجازة  املتعبة يف  اإلجراءات  وفق  اإلجازة  الزوجة عىل  أو  الزوج  لطلب  األحوال  يف جميع 
االعتيادية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة املالية بذلك.2  -عىل املوظف أن يقدم املستندات 
التي تؤيد الرتخيص بالسفر للخارج ومدة بقاء زوجه يف الخارج.«)مادة 112()229(»)...(، 4  -إذا 
عاد املوظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فأكرث ال يجوز منحه إجازة دون راتب مرة 
أخرى إال بعد ميض مدة ال تقل عن سنة عدا منح املوظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها 

أو ملرافقة الزوج بالخارج«.)املادة 113( )230(  
»يشرتط للسامح بتشغيل النساء ليال يف أي من األحوال أو املناسبات أو األعامل املنصوص 
الحامية  ضامنات  كافة  العامالت  للنساء  العمل  صاحب  يوفر  أن  السابقة،  املادة  يف  عليها 

واالنتقال.«)املادة 2( )231( 

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
»يحظر تشغيل النساء يف: 1  -األعامل الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. )...(3  - ساعات 
الليل فيام عدا األعامل التي يحددها مجلس الوزراء«.)املادة 101()232(»وفقاً ملصلحة العمل 
زوجها«. ملرافقة  أو  طفلها  لرعاية  أجر  بدون  إجازة  عىل  الحصول  العاملة  للمرأة  يجوز 

)املادة  105()233(»يجوز تشغيل النساء يف الفرتة الواقعة ما بني الساعة الثامنة مساء حتى 
الساعة السادسة صباحا يف األعامل واألحوال واملناسبات التالية: 1  -العمل يف الفنادق واملطاعم 
واملسارح واملقاهي ودور السينام وصاالت املوسيقى. 2  -العمل يف املطارات ورشكات الطريان 
واملكاتب السياحية. 3  -العمل يف املستشفيات، واملصحات، والعيادات، والصيدليات. 4  -العمل 
األيتام  5  -العمل يف دور رعاية املسنني وحضانات األطفال وأماكن رعاية  يف وسائل اإلعالم. 
واملعاقني. 6  -العمل يف املحاالت التجارية يف مواسم األعياد. 7  -أعامل الجرد السنوي وإعداد 
امليزانية والتصفية. 8  -إذا كان العمل لتاليف خسارة محققة للمنشأة، أو يف حاالت طارئة، رشط 
إبالغ وزارة العمل مع بيان الحالة الطارئة واملدة الالزمة إلمتام العمل، والحصول عىل موافقة 

الوزارة، وإذا كانت املوافقة شفوية يتعني تعزيزها كتابة«.) املادة 1( )234(

الفجــوات

قانون رقم 4 لسنة 1998   املتعلق بالخدمة املدنية وتعديالته إىل حد 2005. 228

نفس املرجع أعاله. 229

نفس املرجع أعاله. 230

قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليال. 231

قانون رقم 7 لسنة 2000 بتاريخ 2001-11-25 بشأن اصدار قانون العمل. 232

نفس املرجع أعاله. 233

قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليال. 234
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السياسات والتشريعات االجتماعية
النظام األسايس الفلسطيني بتاريخ 18 مارس 2003 م

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة شؤون املرأة عام 2008
قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2005بالئحة العالوة االجتامعية

قانون رقم 4 لسنة 1998   املتعلق بالخدمة املدنية وتعديالته إىل حد 2005
قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة املدنية رقم ) 4( لسنة 1998 املعدل 

بالقانون رقم ) 4( لسنة 2005 إجازة األمومة
قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بتاريخ 25 - 11 - 2001

قانون رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 27 - 6 - 2005 بشأن قانون التقاعد العام

والشيخوخة.  العجز  ومعاشات  والصحي  االجتامعي  التامني  خدمات  القانون  »ينظم 
رعاية أرس الشهداء واألرسى ورعاية الجرحى واملترضرين واملعاقني واجب ينظم القانون 
واالجتامعي«. الصحي  والتامني  التعليم  لهم خدمات  الوطنية  السلطة  وتكفل  أحكامه، 

الحامية  يف:  -  الحق  ولألطفال  وطني،  واجب  والطفولة  األمومة  22()235(»رعاية  )املادة 
والرعاية الشاملة)...(«.)املادة 29( )236( 

الرعاية  عىل  الحصول  يف  الحق  21  -للمرأة  واالجتامعية:  االقتصادية  الحقوق  »«ثانيا: 
الصحية الشاملة مجانا)...(«.)الفصل الثاين( )237(    

أوالً:   )...( القانون.  بهذا  امللحق  الرواتب  لسلم  طبقاً  املوظفني  رواتب  تحدد   -    1«
  : االستقطاعات  ثانياً:   .)...( واألوالد.  للزوج  اجتامعية  عالوة   ) ج   .)...(  االستحقاقات: 

 أ( قسط التقاعد. ب   ( قسط التأمني الصحي. ج ( رضيبة الدخل. د   ( أية استقطاعات 
أخرى يحددها القانون«.)املادة 51()238(1  -تدفع العالوة االجتامعية للموظف عن زوجه 
غري املوظفة وعن أبنائه وبناته حسب الفئات املقررة لكل منهم حتى بلوغهم سن الثامنة 
يف  أعاله   )1( الفقرة  يف  واملذكورين  من  أليٍّ  العالوة  يستمر رصف  أن  2  -عىل  و  عرشة 
األحوال التالية: أ( إذا كان يتابع دراسته يف أيّة مؤسسة تعليمية معرتف بها ولحني إمتامه 
دراسته أو إكامله الخامسة والعرشين من العمر أيهام أسبق. ب( إذا كان معاقاً أو أصبح 

معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا.

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته اىل حد  2005. 235

نفس املرجع أعاله. 236

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة شؤون املرأة عام 2008 . 237

قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة املدنية املعدل . 238
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موظفة  وغري  أرملة  أو  مطلقة  كانت  إذا  د(  موظفة.  وغري  متزوجة  غري  بنتاً  كانت  إذا  ج( 

تاريخ  من  اعتباراً  الزواج  وحاالت  املواليد  عن  العالوة  53()239( »1  -يبدأ رصف  )...(.«)املادة 

امليالد أو عقد الزواج. 2  -ويوقف رصف العالوة عن املتوفني من األبناء أو عن الزوج املتوىف 

حسب  الزواج  أو  الطالق  أو  الوفاة  تاريخ  من  اعتباراً  تزوجت  التي  البنت  أو  املطلق  أو 
األحوال.«)املادة 54( )240(

»إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مبارشته ملهام وظيفية أو بسببها، أو 

أثناء ذهابه ملبارشة عمله أو عودته منه، ويعترب يف حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض املهنة 

دائم،  جزيئ  عجز  العمل  إصابة  عىل  ترتب  10()241(»1  -إذا  الالئحة«.)املادة  تحددها  التي 

التعويض  من  الدائم  الكيل  العجز  إىل  العجز  نسبة  يعادل  نقدياً  تعويضاً  املصاب  يستحق 

أكرث من عجز جزيئ دائم، يستحق  العمل  2  -إذا ترتب عىل إصابة  التقاعد.  الوارد يف نظام 

املصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز مبا ال يتجاوز التعويض املقرر للعجز الكيل 

الدائم.«)املادة  11()242(»يسقط حق املصاب يف التعويض يف الحاالت اآلتية. 1  - إذا ثبت أن 

إصابة العمل نتجت عن: أ( فعل متعمد من املصاب. ب( وقوع املصاب تحت تأثري املسكرات 

أو املخدرات. 2. انقضاء سنتني عىل وقوع إصابة العمل دون املطالبة بهذا الحق إال إذا كان 

التأخري ناتًجا عن عدم استقرار حالة املوظف املصاب وفق تقرير اللجنة الطبية«.)املادة  12( 

)243(  »إذا تعرض املوظف إلصابة عمل أو ألحد األمراض املهنية التي تحددها الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون فإنه يستحق: 1  - إجازة مرضية براتب كامل. 2  -العالج الالزم عىل نفقة السلطة 

الوطنية وفًقا ملا تقرره اللجنة الطبية: 3  -تعويًضا ماليًا عاد ال عن نسبة العجز املقررة يف تقرير 

اللجنة الطبية وفًقا ألحكام نظام التقاعد«.)املادة 13()244(»إذا ظهرت عىل املوظف أعراض 

مرض مهني خالل سنتني من تاريخ انتهاء خدمته يستحق املوظف جميع الحقوق املقررة له 
وفًقا ألحكام هذا القانون«.)املادة 15( )245(

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة املدنية املعدل . 239

نفس املرجع أعاله. 240
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نفس املرجع أعاله. 244

نفس املرجع أعاله. 245
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»مينح املوظف عن زوجه غري املوظف الذي ال يعمل عالوة اجتامعية بواقع ستون شيكل 

شهريًا ويوقف رصف هذه العالوة عن الزوج أو املطلق من تاريخ الوفاة أو الطالق حسب 

بواقع عرشون شيكل  أوالده  اجتامعية عن  املوظف عالوة  1()246(»1  -مينح  األحوال«.)املادة 

شهريًا عن كل ولد وحتى بلوغه سن الثامنة عرش. 2  -يستمر رصف العالوة االجتامعية عن 

أوالد املوظف يف الحاالت التالية: أ( إذا كان يتابع دراسته يف أية مؤسسة تعليمية معرتف بها 

ولحني إمتامه دراسته أو إكامله الخامسة والعرشين من العمر أيهام أسبق. ب( إذا كان معاقا 

أو أصبح غري قادر عىل العمل بقرار من اللجنة الطبية العليا. ج  ( إذا كانت بنتا غري متزوجة 

وغري موظفة. د  ( إذا كانت بنتا مطلقة أو أرملة وغري موظفة. 3  - إذا كان الزوجان موظفني 

بالخدمة املدنية تدفع العالوة االجتامعية عن األوالد ألحدهام, 4  -متنح العالوة االجتامعية 

عن األوالد للزوجة إذا كان الزوج معاقا وغري قادر عىل العمل«.)املادة 2( )247( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

للزوج  االجتامعية  العالوة  فتدفع  املدنية  بالخدمة  موظفني  الزوجان  كان  ما  إذا   -  3)...(«
فقط.«)املادة 53( )248( 

الفجــوات

»رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ولألطفال الحق يف:  -الحامية والرعاية الشاملة)...(.«)املادة 
)249( )29

»يحظر تشغيل النساء يف: )...( 2  - ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للوالدة. 

)...(«.)املادة 101()250(»1  - للمرأة العاملة التي أمضت يف العمل قبل كل والدة مدة مائة ومثانني 

الحق يف إجازة وضع ملدة عرشة أسابيع مدفوعة األجر منها ستة أسابيع عىل األقل بعد  يوماً 

الوالدة. 2  - ال يجوز فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة يف الفقرة )1( أعاله إال إذا ثبت 

أنها اشتغلت بعمل آخر خاللها«.)املادة 103()251(»1  - للمرأة املرضع الحق بفرتة أو فرتات رضاعة 

أثناء العمل ال تقل يف مجموعها عن ساعة يوميا ملدة سنة من تاريخ الوضع. 2  - تحتسب ساعة 

الرضاعة املذكورة يف الفقرة )1( أعاله من ساعات العمل اليومية«.)املادة 104( )252( 

املساواة
حقوق األم 

العاملة

قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2005بالئحة العالوة االجتامعية. 246

نفس املرجع أعاله. 247

قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة املدنية املعدل. 248
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نفس املرجع أعاله. 251

نفس املرجع أعاله. 252
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»1  -متنح املوظفة الحامل إجازة براتب كامل ملدة عرشة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده. 

2  -للموظفة املرضعة الحق يف االنرصاف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة وملدة 

سنة من تاريخ مولد الطفل ولها الحق يف إجازة دون راتب ملدة عام لرعايته.«)املادة 88(  )253(  

»1  -عىل املوظفة الحامل إبالغ رئيسها املبارش عن الحمل يف الشهر الخامس وعند الوضع فوراً 

الديوان  ويبلغ  حكومي  طبيب  أو  مستشفى  عن  صادراً  طبياً  تقريراً  البالغ  مع  ترفق  وإن 

بذلك. 2  -ال يجوز تشغيل املوظفة يف الشهر الخامس من الحمل يف أيام العطلة األسبوعية 

أو يف غري أوقات الدوام الرسمي. 3  -تبدأ مدة إجازة األمومة من يوم غياب املوظفة بسبب 

متعلق بالوضع وبناًء عىل التقرير الطبي املعتمد عىل النموذج املخصص لذلك: 4  -تحتسب 

من اإلجازات املرضية أيام تغيب املوظفة الحامل أثناء الحمل بناًء عىل تقرير طبي معتمد 

وبسبب ال يتعلق بالوضع وتحتسب أيام اإلجازات املرضية للموظفة الحامل املتعلقة بالوضع 

طلبا  تقدم  أن  املرضعة  للموظفة  114()254(»يجوز  األمومة.«)املادة  إجازة  من  به  ومتصلة 

للحصول عىل إجازة دون راتب ملدة سنة لرعاية مولودها ويتعني عىل الدائرة الحكومية أن 

ويبلغ  االعتيادية  اإلجازة  يف  املتعبة  واإلجراءات  النامذج  وتستعمل  الطلب  لهذا  تستجيب 

الديوان الذي يشعر وزارة ملالية بذلك«.)املادة 115( )255( 

املساواة
حقوق األم 

العاملة

و »وفًقا ملصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول عىل إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو 
ملرافقة زوجها.«)املادة 105( )256( 

الفجــوات

»ترسى أحكام قانون التقاعد عىل جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات املحلية 

ومؤسسات العمل األهيل واملجتمع املدين املشرتكني بنظام التقاعد وفقاً ألحكامه، ويغطي 

2  -الشيخوخة  التقاعد،  1  -اإلحالة عىل  التالية:  الحاالت  لهم يف  التقاعدية  املنافع  تقديم 

أو العجز عن العمل، و 3  -الوفاة.«)املادة 2()257(»1  - ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات 

الذين يتقاضون رواتبهم  الفلسطينية  أ ( املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن  اآلتية: 

يتولون مسؤوليات  الذين  الفلسطينية  التحرير  العامة، ب ( موظفو منظمة  املوازنة  من 

أنظمة  اشرتاكهم يف  العامة رشيطة عدم  املوازنة  من  رواتبهم  تدفع  والذين  الخارج،  يف 

تقاعد حكومية أخرى، ج( موظفو الهيئات املحلية واملؤسسات العامة التي تطلب رصاحة 

األهيل  العمل  ملؤسسات  2  -يجوز  القانون.  هذا  ألحكام  وفقاً  التقاعد  بنظام  االشرتاك 

عن  تصدر  بالئحة  ذلك  وينظم  القانون  بهذا  موظفيها  لشمل  االشرتاك  املدين  واملجتمع 

مجلس الوزراء بهذا الشأن.«)املادة 8()258( 

املساواة

التقاعد/

املعاش

قرار مجلس الوزراء رقم ) 45 ( لسنة 2005 م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة املدنية رقم ) 4( لسنة 1998 املعدل بالقانون رقم ) 4( لسنة 2005 إجازة األمومة. 253

نفس املرجع أعاله. 254
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تقاعد  عىل  اإللزامي  1  -السن  التايل:  النحو  عىل  اإللزامي  بالتقاعد  االنتفاع  أهلية  »تحدد 

شيخوخة هو )60 سنة( رشيطة توفر 15 سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد وسددت جميع 

التقاعد  ألغراض  مقبولة  خدمة  سنة  أكملوا عرشين  الذين  2  -املشرتكون  عنها،  املساهامت 

وبلوغ سن )55( سنة يحصلون عىل تقاعد شيخوخة، 3  -الحد األدىن من سنوات املساهمة 

للحصول عىل تقاعد شيخوخة هو)25( سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن )50(، 

4  -ميكن للمشرتكني الذين أكملوا خدمة )20( سنة مقبولة ألغراض التقاعد ووصلوا سن )50( 

أن يحصلوا عىل تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون يف الوظائف التالية: أ ( منتسبي قوات األمن. 

ب ( املختربات ومراكز األشعة. ت ( موظفو التنقيب عن النفط والغاز. ث( موظفو املناجم 

و5  -إذا بلغ املشرتك سن الستني ومل يكن مؤهال للحصول عىل تقاعد يحصل عىل مساهمته 

وفوائدها البسيطة دفعة واحدة يف سنة بلوغه الستني.«)املادة 27()259(»الورثة املستحقون 

هم: 1  -أرملة أو أرامل املشرتك. 2  -األوالد واألخوة أقل من )21( سنة والذين كانوا يعالون 

من املشرتك قبل وفاته. 3  -األوالد واألخوة ما فوق )21( سنة ودون )26( سنة الذين كانون 

يعالون من املشرتك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي. 4  -األوالد واألخوة 

الذين كانوا يعالون من قبل املشرتك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل ألسباب صحية، 

الصحي ألحدهم  الوضع  إذا كان  ما  بتحديد  الهيئة  املشكلة من قبل  الطبية  اللجنة  وتقوم 

6  -والدي  أرامل.  أو  مطلقات  املتزوجات،  غري  واألخوات  5  -البنات  ال.  أم  العمل  من  مينعه 

زواجها،  عند  لألرملة  التقاعدي  الراتب  رصف  »1  -يتوقف  32()260(كام  املشرتك)...(.«)املادة 

ويعود إليها حقها يف الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل عرش سنوات من 

تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب األرملة قد رد إىل أوالد صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود 

إليها من معاشها إال الجزء الباقي دون رد.  2  - ال يجوز لألرملة الجمع بني معاشها من زوجها 

األول ومعاشها من زوجها األخري، ويف هذه الحالة يرصف لها املعاش األكرب. 3  -يشرتط عند 

وفاة املشرتك أن ال يكون هناك دخل للرشيك )األخوة والبنات واألخوات( أو يكون دخلهم 

أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض ال تعترب النفقة املدفوعة للبنات واألخوات دخالً، 

وعىل الشخص املنتفع إثبات عدم حصوله عىل دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة 

شهادة من الجهة املعنية تؤيد إقراره. ويف حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من 

املستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد املستحقات التقاعدية سنوياً عىل ضوء املتغريات 
الحاصلة يف الدخل سواء يف الزيادة أو النقصان. )...(.«)املادة 33( )261(

املساواة

التقاعد/

املعاش

قانون رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 2005-6-27 بشأن قانون التقاعد العام. 259
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نفس املرجع أعاله. 261
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»تنتهي خدمة املوظف إذا أكمل الستني من عمره.«)مادة 97()262(»تنتهي خدمة املوظف 

ألحد األسباب التالية: 1  - بلوغ السن القانونية لرتك الخدمة. )...( 5  - اإلحالة إىل املعاش أو 
الفصل من الخدمة)...(«.)املادة 99()263(

املساواة

التقاعد/

املعاش

» الورثة املستحقون هم: )...(7  -زوج املشرتكة، إذا كان عند وفاتها غري قادر عىل كسب الدخل 

لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من  من الناحية الصحية أو غري قادر عىل إعالة نفسه، وفقاً 

قبل الهيئة.«)املادة 32()264(»)...( 4  -للحصول عىل تقاعد الورثة يشرتط الستحقاق الوالدة أال 

تكون متزوجة من غري والد املتوىف. 5  -يقطع معاش البنات واألخوات عند زواجهن، ومتنح 

ترملت خالل عرش سنوات  أو  إذا طلقت  لها من معاش  ما كان يستحق  أو األخت  البنت 

عىل األكرث من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة املنتفع أو صاحب املعاش وذلك دون إخالل 

بحقوق باقي املستحقني. 6  -يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب املحدد يف الجدول إذا 

كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي مينعه من الكسب، ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة 

الطبية الخاصة بالهيئة، ويشرتط أال يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه 

يف املعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عام يستحقه رصف له معاش مبقدار الفرق، ويف 

هذه الحالة يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة عىل املستفيدين يف حدود األنصبة املبينة 
بالجدول املذكور دون وجود الزوج.«)املادة 33()265(

الفجــوات

قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة املدنية . 262

قانون الخدمة املدنية رقم ) 4( لسنة 1998 م. 263

القانون رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 2005-6-27 بشأن قانون التقاعد العام. 264

نفس املرجع أعاله. 265
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة
إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن املجلس الوطني الفلسطيني يف »الدورة 19 بالجزائر بتاريخ 15 نوفمرب 1988

القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003 واملعدل عام 2005 
قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005

قانون  اإلجراءات  الجزائية رقم 3  لسنة 2001 
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008

قانون رسوم املحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003
القانون رقم 31 لسنة 1959 املتعلق بأصول املحاكامت الرشعية املطبق يف فلسطني

قانون رقم 7 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 25 - 11 - 2001 بشأن قانون العمل

يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون  كانوا)...(،  أينام  للفلسطينيني  هي  فلسطني  دولة  »إن 
االجتامعي  العدل   )...( أساس  عىل  يقوم  برملاين  دميقراطي  نظام  ظل  يف   )...( الحقوق، 
املرأة والرجل يف ظل دستور يؤمن  )...( بني  العامة  الحقوق  التمييز يف  واملساواة وعدم 

بسيادة القانون والقضاء املستقل)...(«.)الفقرة 7، صفحة 2( )266( 
»ثالثا: الحقوق الجنائية: 9  - للمرأة الحق يف تحرك الشكوى يف القضايا املتعلقة يف االغتصاب 

وهتك العرض«. )الفصل الثاين( )267(
»الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون 
أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة.«)املادة 9()268(»الحرية الشخصية حق طبيعي وهي 
مكفولة ال متس. ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد 
الحبس  مدة  القانون  ويحدد  القانون،  وفقا ألحكام  قضايئ  بأمر  إال  التنقل  من  منعه  أو 
االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم 
أو  عليه  القبض  بأسباب  يوقف  او  عليه  يقبض  من  كل  11()269(»يبلغ  السجون«.)املادة 
االتصال  من  وأن ميكن  إليه،  املوجه  باالتهام  يفهمها  بلغة  إعالمه رسيعا  ويجب  إيقافه، 
مبحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخري«.)املادة 12()270(»ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو 

تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر املحرومني من حرياتهم معاملة الئقة.
املادة«. هذه  من  األوىل  الفقرة  ألحكام  باملخالفة  صدر  اعرتاف  أو  قول  كل  باطال  يقع 

)املادة  13()271(»املتهم برئ حتى تثبت  ادانته يف محاكمة قانونية تكفل له فيها ضامنات 
الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه«.)املادة 14( )272(  

املساواة حق التقايض

إعالن استقالل وقيام الدولة الفلسطينية الصادر من الجزائر بتاريخ 15 / 11 / 1988. 266

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشئون املرأة عام 2008 . 267

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 268

نفس املرجع أعاله. 269

نفس املرجع أعاله. 270

نفس املرجع أعاله. 271

نفس املرجع أعاله. 272
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قانوين،  بنص  اال  عقوبة  وال  جرمية  وال  الجامعية،  العقوبات  ومتنع  شخصية،  »العقوبة 
القانون«. لنفاذ  الالحقة  االفعال  عىل  اال  عقاب  وال  قضايئ،  بحكم  اال  عقوبة  توقع  وال 

)املادة  15()273(»التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل فلسطيني حق االلتجاء 
اىل قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقايض مبا يضمن رسعة الفصل يف القضايا. 
يرتتب  القضاء.  رقابة  اداري من  أو عمل  قرار  أي  القوانني عىل تحصني  النص يف  يحظر 
وكيفياته«. رشوطه  القانون  يحدد  الوطنية  السلطة  من  تعويض  القضايئ  الخطأ  عىل 

دستورية  أ(  يف:  النظر  وتتوىل  بقانون  عليا  دستوريه  محكمة  30()274(»  1-تشكل  )املادة 
القوانني واللوائح أو النظم وغريها. ب( تفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات. ج( 
الفصل يف تنازع االختصاص بني الجهات القضائية وبني الجهات اإلدارية ذات االختصاص 
القضايئ)...(.«)املادة 103()275( »جلسات املحاكم علنية، إال إذا قررت املحكمة أن تكون 
بالحكم يف جلسة  النطق  يتم  األحوال  اآلداب ويف جميع  أو  العام  للنظام  رسية مراعاة 
علنية.«)املادة 105()276(»األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل 
تنفيذها عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم 
إىل  مبارشة  الدعوى  رفع  يف  لحق  لها  وللمحكوم  عامة،  بخدمة  مكلًفا  أو  عاًما  موظًفا 

املحكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويًضا كامال له.«)املادة 106( )277(
»1 - مهام وزارة العدل:   -تيسري وصول كل مواطن إىل القضاء بصفته مرفق عام، من حيث 
تجسيد حق املواطن يف إمكانية التقايض دون عناء، ويف تلقي معونة قضائية إن لزم األمر، 
الصادرة، وذلك  تنفيذ لألحكام  للقضايا يف مهلة معقولة، وعىل  ويف الحصول عىل فصل 
دون متييز يف العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الرثوة أو مكان اإلقامة. )...(. 5  - تلقي 
شكاوي الجمهور. 6  - اعتامد املرتجمني واملحكمني والخرباء لدى املحاكم«.)املادة 90( )278( 

املساواة
حق التقايض

.............................. الفجــوات

»القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل يف 
القضاء أو يف شؤون العدالة.«)املادة 98()279(»تتوىل املحكمة العليا مؤقتًا كل املهام املسندة 
قضائية  اختصاص جهة  داخله يف  تكن  مل  ما  العليا  الدستورية  واملحكمة  اإلدارية  للمحاكم 
أخرى وفًقا للقوانني النافذة.«)املادة 104()280(»جلسات املحاكم علنية، إال إذا قررت املحكمة 
أن تكون رسية مراعاة للنظام العام أو اآلداب ويف جميع األحوال يتم النطق بالحكم يف جلسة 

علنية.«)املادة 105( )281(  

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 273

نفس املرجع أعاله. 274

نفس املرجع أعاله. 275

نفس املرجع أعاله. 276

نفس املرجع أعاله. 277

قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005م. 278

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 279

نفس املرجع أعاله. 280

نفس املرجع أعاله. 281
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نحو  أي  تنفيذها عىل  تعطيل  أو  تنفيذها  عن  واالمتناع  التنفيذ  واجبة  القضائية  »األحكام 

جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظًفا عاًما أو مكلًفا بخدمة 

السلطة  املختصة، وتضمن  املحكمة  إىل  الدعوى مبارشة  لها لحق يف رفع  عامة، وللمحكوم 
الوطنية تعويًضا كامال له.«)املادة 106( )282(

أية دعوى حقوقية تقوم املحكمة  الرسوم يف  اقتداره عىل دفع  »1  -إذا ادعى شخص بعدم 

بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة االدعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل. 

2  - إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادراً عىل تأدية 

الرسوم يف أي دور من أدوار املحاكمة تأمر املحكمة بوقف اإلجراءات ريثام تدفع كافة الرسوم 

املستحقة عىل الدعوى. 3 - إذا صدر حكم قطعي يف الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت 

دعواه برسم مؤجل عىل الوجه املذكور يف هذا القانون يأمر رئيس املحكمة بإعداد كشف 

بجميع الرسوم املستحقة عىل جميع اإلجراءات املتخذة يف الدعوى إلضافة تلك الرسوم عىل 

املبلغ املحكوم به وتستوىف من متحصالت التنفيذ باعتباره ديناً ممتازاً عىل تلك املتحصالت. 

4 - إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو مل يتمكن مأمور 

التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر املحكوم عليه أو ألي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن 

يستصوبها يف  التي  القرارات  يصدر  أن  أو  بعضها  أو  املستحقة جميعها  الرسوم  بدفع  يأمر 

هذا الشأن. 5  - تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم مبوجب هذا 

القانون عىل أنه إذا قىض أي حكم أو قرار بتأدية رسوم املحكمة من قبل الفريق اآلخر فإن 

الرسوم التي تدفع عادة يف الدعوى تضاف إىل املبلغ املحكوم به وتذكر يف إعالم الحكم وتدفع 

بعد تحصيلها إىل صندوق املحكمة التي أصدرت الحكم. 6 - تعفى لوائح املرافعة الختامية أو 

املذكرات الخطية التي تقدم بناًء عىل أمر املحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم. 7 - تعفى من 

دفع الرسوم املستندات املربزة يف القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائياً والتي يطالب 

أصحابها باسرتدادها رشيطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجاناً مبا يفيد أنها 

صورة طبق األصل عن املستند الذي تسلمه صاحبه«.)املادة 14( )283( 

املساواة
الوصول إىل 

العدالة
)274(

القانون األسايس الفلسطيني الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 و كل تعديالته إىل حد 2005. 282

قانون رسوم املحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 . 283
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أنواعها ودرجاتها، وفقاً ألحكام  اختالف  املحاكم عىل  القضائية مستقلة، وتتوالها  »السلطة 

القانون«.)املادة 1()284(»تأمني استقالل القضاء وكرامة القضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب عىل 

الدولة، وضامن لحامية الحريات والحقوق وسيادة القانون«.)املادة 2()285(»القضاة مستقلون 

املحاكم علنية  القانون«.)املادة 3()286(»1  -تكون جلسات  لغري  ال سلطان عليهم يف قضائهم 

إال إذا قررت املحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طلب أحد الخصوم جعلها رسية مراعاة 

لآلداب أو للمحافظة عىل النظام العام، ويكون النطق بالحكم يف جميع األحوال يف جلسه 

علنية. 2  - نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس املحكمة«.)املادة 5()287(»لغة املحاكم هي 

اللغة العربية وعىل املحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة 

عن  واالمتناع  التنفيذ  واجبة  القضائية  6()288(»األحكام  اليمني..«)املادة  حلفه  بعد  مرتجم 

تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة 

إذا كان املتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق يف رفع الدعوى مبارشة 

 )8 له«.)املادة  كامالً  تعويضاً  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وتضمن  املختصة،  املحكمة  إىل 

للقانون. 3  - تعني دائرة االختصاص املحيل للمحاكم  )289(  »املحاكم وتبارش اختصاصها وفقاً 

النظامية مبوجب قرار يصدر من وزير العدل.«)املادة 9( )290( 

»يعفى العامل من الرسوم القضائية يف الدعاوى العاملية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق 

باألجور أو اإلجازات أو مبكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل 

العامل فصال تعسفيا«.)املادة 4( )291( 

1 - تنظر املحاكم النظامية يف املنازعات والجرائم كافة إال ما استثنى منها بنص يف القانون، 

ومتارس سلطة القضاء عىل جميع األشخاص. 2  - تحدد قواعد اختصاص 

املساواة
 الوصول إىل
العدالة )292(

.............................. الفجــوات

قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005م. 284

نفس املرجع أعاله. 285

نفس املرجع أعاله. 286

نفس املرجع أعاله. 287

نفس املرجع أعاله . 288

نفس املرجع أعاله. 289

قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005م. 290

قانون رقم 7 لسنة 2000 بتاريخ 2001-11-25 بشأن اصدار قانون العمل. 291

أخذت فلسطني بنظام محاكم الصلح واملحكمة املركزية ومحكمة البداية كمحاكم أول درجة للدعاوى املدنية والتجارية ثم محكمة االستئناف كمحكمة ثان درجة ثم املحكمة العليا أو محكمة النقض. . 292

ووفقا ملا تقرر بالقانون األسايس الفلسطيني يوجد يف فلسطني محاكم رشعية دينية ومحاكم عسكرية ومحاكم إدارية عليا واملحكمة الدستورية العليا. ويطبق النظام الفلسطيني اعفاء من رسوم الدعاوى 

العاملية. وينظر للقضايا التي ترتبط بجنوح األحداث من الفتيات أمام دوائر خاصة وقضاة بتأهيل خاص. ومتثل املرأة 13 % من العاملني بالجهاز اإلداري من بينهم 4 قاضيات فقط ارتفع عددهن إىل 

21 قاضية عام 2008. ولقد تم تعيني أول قاضية فلسطينية يف املحاكم الرشعية عام 2009.
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
الباب  لها  فمُتح  املتحدة،  األمم  منظومة  يف  غري عضو  مراقبة  دولة  فلسطني عىل وضع  بفضل حصول 

أمام التصديق عىل املعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك النظام األسايس للمحكمة الجنائية 

الدولية الذي من املمكن أن يساعد الضحايا الفلسطينيني والفلسطينيات من انتهاكات حقوق اإلنسان 

وجرائم الحرب للحصول عىل قدر من العدالة، اليشء الذي من املفروض أن ال تقف يف طريقه بعض 

عن  للدفاع  املناسبات،  من  العديد  يف  فلسطينيون،  مسؤولون  تعهد  ولقد  فعال.   تم  كام  الحكومات 

التحرير  ملنظمة  داخيل  التقارير  أحد  يف  وجاء  العامة.  الجمعية  تصويت  قبل  وذلك  اإلنسان  حقوق 

من  ملزيد  الفرصة  سيتيح  األساسية،  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  التسع  إىل  »االنضامم  أن  الفلسطينية، 

التفاعل الدبلومايس، ويف نفس الوقت، وهو مستوى أعىل من املساءلة«، ولقد رحبت الفيدرالية الدولية 

لحقوق اإلنسان بقرار السلطة الفلسطينية عىل االنضامم، دون تحفظ، إىل 19 اتفاقية ومعاهدة الدولية. 

وأكدت منظومة األمم املتحدة أنه تم عرض خطابات رسمية لالنضامم، مؤرخة بـ2 أبريل 2014، من قبل 

مسؤولني فلسطينيني عىل رئيس ديوان األمني العام لألمم املتحدة. ويف غضون ذلك، قدمت أيضا السلطة 

الفلسطينية خطابات رسمية إىل ممثيل سويرسا وهولندا لالنضامم إىل اتفاقيات جنيف األربع واتفاقية 

الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب .ومن أهم االتفاقيات التي صادقت عليها دولة فلسطني:

اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 2014. 1

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 2014. 2

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة/سيداو 2014. 3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 2014. 4

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2014. 5

اتفاقية حقوق الطفل 2014. 6

االتفاقية الدولية للقضاء عيل جميع أشكال التمييز العنرصي 2014. 7

االتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا 2014. 8

اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة عليها 2014. 9

اتفاقیة حقوق الطفل 2014. 10

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2014. 11

الربوتوكوالت االختيارية الدولية

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة 2014

املصادقة 

.............................. التحفظات 
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

• اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي	

• وزارة لشئون املرأة 2003، 	

•  دوائر النوع االجتامعي يف املؤسسات الرسمية وغري الرسمية	

• املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 1995،	

• الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن 1993،	

• مركز غزة للحقوق والقانون«1989.	

• اللجنة الوطنية للموازنات املستجيبة للنوع االجتامعي	

• اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 1325	

• اللجنة الوطنية للموازنة املستجيبة للنوع االجتامعي	

• انشاء صندوق النفقة سنة 2005	

• اللجنة الوطنية لتشغيل النساء	

• السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية	

• االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام 2011 - 2019،	

• االسرتاتيجية الوطنية العرب قطاعية 2014 - 2016	

• الخطة االسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد النساء يف أرايض السلطة الفلسطينية لألعوام 2011 وحتى 2019 ويلحق 	
بها، الخطة متوسطة املدى لألعوام 2011 - 2013، والتي تم انجازها مع املؤسسات الرشيكة لتحديد األولويات من 

الخطة،

• قرار مجلس الوزراء رقم 01/ 05 /13/م و/س ف لعام 2009، بشأن إدماج النوع االجتامعي يف عملية إعداد موازنة 	
الحكومة،

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2004 بشأن خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب املهني والتقني بشأن 	
تأسيس مجلس أعىل يقوم عىل تطوير قدرات قطاعات العمل وجاء يف املذكرة االيضاحية لهذا القرار أن محاور عمل 

هذه الخطة ترتكز عىل العدالة واملساواة،

• االسرتاتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية عام 1997	

• اسرتاتيجية عمل الوزارة لتعزيز املساواة بني الجنسني، 2005 - 2007	

• الوثيقة االسرتاتيجية الوطنية القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني الجنسني 2011 - 2013	

• اعداد اسرتاتيجية ادماج النوع االجتامعي يف قطاع البيئة 2013 - 2017	


