وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية ()2008

صادرة عن االحتاد العام للمرأة الفلسطينية و وزارة شؤون
املرأة واالطر واملؤسسات واملراكز النسوية ()2008

العظيم وصموده البطولي ،وتضحياته في الوطن وفي
الشتات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،من اجل الدفاع
عن الوطن وإحقاق حقوقه الشعب الثابتة في العودة وتقرير
املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس.

توطئة

وتقديرا ً للمساهمة احليوية للنساء الفلسطينيات في الوطن
والشتات في احلفاظ على متاسك املجتمع الفلسطيني،
من خالل تصديها لكافة محاوالت تذويب الهوية وتدمير
بنية املجتمع ،تتطلع نساء فلسطني أينما وجدن إلى حتمل
املسؤوليه جنبا إلى جنب مع الرجل كشريك متكافئ في
مرحلة التحرر الوطني والدميقراطي.

استنادا إلى إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر في عام
 ،1988والذي أكد إرادة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته
على أرضه» ارض الرساالت السماوية إلى البشر»  ،ارض
تواصل احلضارات وتعدد الثقافات معلنا ״أن دولة فلسطني
للفلسطينيني أينما كانوا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية
والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة في احلقوق ،وتصان
فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في
ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي
وحرية تكوين األحزاب ،ورعاية األغلبية حلقوق األقلية
واحترام االقليات قرارات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي
واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة على أساس العرق
أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل ،في ظل دستور يؤمن
سيادة القانون والقضاء املستقل وعلى أساس الوفاء الكامل
لتراث فلسطني الروحي واحلضاري في التسامح والتعايش
بني األديان عبر القرون.
وانطالقا مما يواجه شعبنا من حتديات مصيرية تتطلب حشد
كافة قواه احلية رجاال ونسا ًء في معركة التحرر واإلستقالل
والبناء بكل ما تستلزم من نهوض بجميع أطراف املجتمع
لتأخذ دورها في بناء املؤسسات احلكومية وغير احلكومية
وحتقيق التنمية املجتمعية ،التي ال ميكن لها أن تنجز وتنجح
دون إشراك كافة عناصر املجتمع املنتجة ،نساء ورجاال على
قدم املساواة في جميع مراحلها وميادينها ،لتعزيز صمود
شعبنا في مواجهة مخططات اإلحتالل ،وجتسيد احللم
الفلسطيني بإقامة دولة فلسطني على ارض فلسطني ״دولة
الدميقراطية واملساواة والعدل االجتماعي״.
واستنادا إلى النضال املرير الذي تخوضه نساء فلسطني
جيال بعد جيل ،وعلى قدم املساواة في العطاء والتضحيات
اجلسام مع الرجل ،وكجزء ال يتجزأ من نضاالت شعبنا
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لكل ما سبق ،وانسجاما مع احلضارة العربية واالسالمية
للشعب الفلسطيني ،ومع التزام دولة فلسطني مبيثاق األمم
املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وجميع املواثيق
واالتفاقيات العربية والدولية ،وفي مقدمتها اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة من اجلمعية
العامة عام .1979
فقد توحدت نساء فلسطني في الوطن والشتات ،ممثالت في
اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر واملؤسسات واملراكز
النسوية في الرؤيا حول ضرورة القضاء على كافة أشكال
التمييز وضمان املساواة في جميع القوانني والتشريعات
الفلسطينية ،وأعلنت عن وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية في
القدس عام .1994
وقد واصلت احلركة النسائية الفلسطينية جهودها ،في
مراجعة القوانني السارية املفعول في األراضي الفلسطينة
من عهود اإلنتداب واإلحلاق واإلحتالل ،ووضع التعديالت
واإلقتراحات التي من شأنها توحيد القوانني الفلسطينية،
وضمان حقوق متساوية للمرأة فيها .ومتكنت من صوغ
استراتيجية وطنية للمرأة الفلسطينية عام  1997مبشاركة
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واملؤسسات واملراكز
النسوية وجلنة التنسيق ما بني الوزارات للنهوض باوضاع
املرأة .وتطوير وثيقة حقوق املرأة وتقدميها للمجلس
التشريعي في األعوام  1997و  2000و  .2002كما
متكنت من إطالق احلمالت النسائية والوطنية ،وحققت

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
جملة من املكتسبات للمرأة في عدد من القوانني الفلسطينية
ومن أهمها ما نص عليه القانون األساسي في املادة ( )9أن
״الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي
أو اإلعاقة״ ،وقد جاء تشكيل وزارة شؤون املرأة كإضافة
نوعية لوضع سياسات من شأنها تقوية املرأة ،ودمجها
في املؤسسات الرسمية ،ومتابعة دعم جهود و تطلعات
املرأة الفلسطينية في اعتماد التدخل االيجابي في قوانني
االنتخابات الفلسطينية.
وإننا إذ نعلن عن عزمنا على مواصلة اجلهد من أجل احلفاظ
على املكتسبات التي حققتها احلركة النسائية ،وجسر الفجوة
التي ال تزال قائمة بني املرأة والرجل ،بالعمل على إلغاء كافة
أشكال التمييز في املجتمع الفلسطيني ،وممارسة دورنا
الكامل وفي كافة املجاالت ،من اجل تعزيز وحدة وصمود
شعبنا ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا املستقلة وإرساء أسس
املجتمع الفلسطيني وعلى قدم املساواة مع الرجل في احلقوق
والواجبات .لنضع هذه الوثيقة احلقوقية كمرجعية لتطوير
اخلطاب النسوي للمرأة الفلسطينية ،وكأداة مطلبية ونضالية
لتوحيد جهود النساء ،وتأصيل حقوق املرأة في القوانني
والتشريعات الفلسطينية .لنطالب القيادة السياسية للشعب
الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية ،باتخاذ كافة
اإلجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني احلقوق املتضمنة
في هذه الوثيقة والتي تشكل في جزء منها حقوقا مت اجنازها
ومت النص عليها باعتبارها حقوقا مكتسبة للمرأة الفلسطينية ال
يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة صياغة ألية قوانني
أو تشريعات فلسطينية والتي تضمن النهوض اإلنساني
واحلضاري اجلدير بشعبنا العظيم.

مضمون الوثيقة
لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني اخلاص
دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة،
ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت واحلقوق
القانونية التي حتقق في مجموعها نتائج ايجابية ،لتحقيق
املساواة املطلقة بينها وبني الرجل ،حسب ما نصت عليه
املواثيق واألعراف الدولية والقانون األساسي الفلسطيني.
ووفقا ملا ورد في الدراسات القانونية املسحية املتعلقة
بوضع املرأة القانوني في املواثيق واألعراف الدولية،
والتنظيم الدستوري الفلسطيني ،والتشريعات الفلسطينية،
كان من املناسب أن ترد هذه احلقوق في حقول قانونية
منفصلة ،حتقق في مجموعها مرتكزات احلقوق العامة
للمرأة الفلسطينية ،لتشكل في مجملها مطالب شرعية ينبغي

على املشرع الفلسطيني االهتداء بها عند ممارسته ألعماله
التشريعية ،سواء تعلق األمر بعمل السلطة التشريعية أو
السلطة التنفيذية ،لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية
عامة ،تساهم في النهوض باملستوى االجتماعي واالقتصادي
والثقافي ملجتمعنا الفلسطيني ،وتخلق حالة من التوازن
القانوني بني الدور الهام الذي متارسه املرأة الفلسطينية في
مجتمعنا املعاصر ،وبني املكانة القانونية التي يجب أن تكون
عليها املرأة الفلسطينية في هذا املجال ،استنادا إلى قاعدة
عدم املساس باحلقوق املكتسبة فيما يتعلق مبا حتصلت عليه
املرأة الفلسطينية من حقوق.
لكل ما تقدم ،تطالب املرأة الفلسطينية باحلفاظ وحتقيق
احلقوق التالية:
أوال :احلقوق السياسية
.1

يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع االنتخابات
العامة في فلسطني ،سواء تعلق األمر باالنتخابات
الرئاسية أو التشريعية أو البلدية ،أو النقابية ،أو أية
انتخابات يكون من شأنها حتديد مالمح التنظيم
القانوني في فلسطني.

.2

للمرأة الفلسطينية احلق في الترشح جلميع االنتخابات
العامة في فلسطني أيا كان املنصب القانوني الناشئ
عنها ،وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية
على الرجل دومنا متييز.

.3

للمرأة الفلسطينية احلق املطلق في املشاركة في جميع
االستفتاءات العامة في الدولة ،طاملا أن أثار هذه
االستفتاءات ستمتد للرجل واملرأة على حد سواء.

.4

يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع املناصب العامة في
الدولة ،وممارسة جميع الصالحيات القانونية املرتبطة
بعمل هذه املناصب ،وذلك وفقا للحاجات والشروط
القانونية واملهنية دومنا متييز بينها وبني الرجل.

.5

تضمن تشريعات االنتخابات في فلسطني إدراج كوتا
قانونية للنساء من بني املشرحني في كافة االنتخابات
في الدولة ،لضمان متثيلهن بشكل فاعل وأساسي في
املؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

.6

للمرأة الفلسطينية احلق في تشكيل األحزاب السياسية
واالنضمام إليها ،طاملا أن تأسيسها جاء موافقا
لشروط التشكيل املنصوص عليها قانونا على أساس
قاعدة عدم التمييز بني الرجل واملرأة.

.7

ضمان حماية املرأة من التعذيب اجلسدي والنفسي
واالعتقال ،وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في
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حاالت اعتقال الرجال.
.8

تعزيز حق املرأة في املشاركة باتخاذ القرار في حاالت
احلرب والسلم.

.9

يحق للمرأة الفلسطينية املشاركة في جميع األنشطة
السياسية على اختالف توجهاتها وأهدافها ،طاملا أنها
ال تتعارض مع مقتضيات املصلحة العامة واألمن
الوطني دومنا متييز عن الرجل.

 .10تتمتع املرأة الفلسطينية باحلق في االحتفاظ بجنسيتها
األصلية لدى زواجها من أجنبي ،أو انفصالها عنه
بانحالل رابطة الزوجية ،كما تتمتع بنفس احلق في
حال تغيير الزوج جلنسيته أو اكتسابه جنسية دولة
أخرى.
 .11تتمتع املرأة الفلسطينية بكافة احلقوق والشروط
املقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب اجلنسية أو
تغييرها أو االحتفاظ بها ،وال يترتب على زواجها من
أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج
األجنبي عليها دون رضاها.
 .12يحق لزوج وأبناء املرأة الفلسطينية املتزوجة من
أجنبي احلصول على جنسية األم ،وذلك وفقا لشروط
ومتطلبات التجنس املقررة ألبناء الرجل الفلسطيني
في النظام القانوني الفلسطيني.
 .13ال يجوز تأويل هذه احلقوق على نحو يسحب امتيازا
منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو
تشريعيا ،فيما يتعلق بحقها في طلب احلصول على
جنسية زوجها األجنبي ،على أساس مبدأ عدم املساس
باحلقوق املكتسبة.
 .14حتقيق وحدة األسرة الفلسطينية في وطنها وفق
إعالن حقوق اإلنسان.

مهني مما يساعدها على حرية اختيار املهنة التي ترغب
فيها وتناسبها ،على أن تلتزم السلطات ذات العالقة في
فلسطني بتوفير أمناط اجتماعية وثقافية متكن جميع
أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة في أنواع
كثيرة من املهن واحلرف التي استأثر بها الرجال ،طاملا
تتوافر فيها املقدرة على القيام بها.
.3

تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات
التشريعية والتنفيذية ،التي تكفل حماية املرأة العاملة
من كافة أشكال العنف واملضايقات اجلنسية التي
تتعرض لها في مكان العمل.

.4

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع مبعاملة مساوية
للرجل داخل بيئة العمل ،وحقها في التمتع بإجازات
مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات
االجتماعية املؤمنة ضد البطالة أو املرض أو الشيخوخة،
أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

.5

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع باالستقالل املالي
لضمان مباشراتها ملهامها األسرية والتجارية بشكل
مستقل ،وضمان حقها في احلصول على كافة
اإلعانات املالية والتأمني الذي مينح للرجل ،وكذلك
املساواة املطلقة بينها وبني الرجل في كافة املعامالت
املصرفية.

.6

تلتزم السلطة الفلسطينية باالعتراف بأهمية عمل
املرأة الريفية ،واالعتراف مبساهمتها في رفاهية
أسرتها واالقتصاد الوطني ،وضمان مشاركتها
في إعداد وتنمية التخطيط اإلمنائي ،واتخاذ كافة
التدابير الالزمة لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية
واالقتصادية.

.7

ال يجوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل
في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة ،أو في أي من
فروعها ،ويستثنى من ذلك املنشآت التي ال يشتغل فيها
غير أفراد األسرة الواحدة ،ويلتزم املشرع الفلسطيني
بتحديد ساعات العمل الليلي ،مراعيا في ذلك املواثيق
واألعراف الدولية.

.8

يلتزم كل صاحب عمل في املنشآت التي تعمل فيها
النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة مبفرده أو
باالشتراك مع منشآت أخرى ،على أن يلتزم املشرع
الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام
دور احلضانة.

.9

للمرأة العاملة احلق في احلصول على إجازة بأجر
كامل قبل الوضع وبعده ،ملدة حتددها التشريعات
الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها

 .15التأكيد على حق املرأة الالجئة في العودة وفق القرار
االممي  ،194والتمتع بكافة احلقوق على قدم املساواة
مع الرجل الالجئ.
ثانيا :احلقوق االقتصادية واالجتماعية
.1

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع بشروط عمل عادلة
ومرضية مبا فيها املكافآت املالية دومنا متييز بينها
وبني الرجل ،على أن تتمتع باحلق في تساوي أجرها
بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.

.2

للمرأة الفلسطينية احلق في تكافئ الفرص بالتدريب
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املواثيق واألعراف الدولية ،دون املساس بحقها في
الترقية واألقدمية والعالوات الدورية ،كما يحق للمرأة
املتزوجة أن متنح إجازة مرضية مدفوعة األجر خاصة
في حالة املرض الناجم عن احلمل أو الوضع ،على أن
يتولى املشرع الفلسطيني حتديد احلد األقصى لهذه
املدة ،بحيث تستثنى هذه اإلجازة من حساب اإلجازات
املرضية املنصوص عليها قانونا.

 .18للمرأة احلق في التعليم بجميع مراحله ،ويشمل ذلك
االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية بجميع أنواعها،
والتساوي في املناهج الدراسية ،واملؤهالت املطلوبة
للعمل في حقل التدريس املقررة للجنسني ،والتساوي
في فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية
واملعلومات التربوية ،على أساس قاعدة تكافؤ الفرص
بني اجلنسني.

 .10للمرأة العاملة احلق في االنقطاع عن العمل إذا قدمت
شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خالل فترة زمنية
يتولى املشرع الفلسطيني حتديدها ،وال يجوز لصاحب
العمل مطالبتها بالعمل خالل هذه املدة ،أو فصلها أو
توقيع عقوبات مالية عليها.

 .19للمرأة احلق في االلتحاق بكافة البرامج التعليمية
والثقافية اخلاصة مبحو األمية والقضاء على اجلهل
في املجتمع ،والتساوي مع الرجل في فرص املشاركة
في األنشطة الرياضية والتربية البدنية.

 .11يحق للمرأة التي ترضع طفلها احلصول على فترتني
للراحة يوميا خالل ساعات عملها ،ال تقل مدة كل
منهما عن نصف ساعة ،لتتمكن من إرضاع طفلها ،على
أن حتتسب فترة هذا االنقطاع كساعات عمل مدفوعة
األجر.
 .12للمرأة احلق في احلصول على خدمات األمومة
والطفولة وتنظيم األسرة ،التي متكنها من حسن إدارة
أسرتها ،مبا يتفق مع دورها التربوي في األسرة.
 .13يحق لكال الزوجني احلصول على إجازة بدون اجر
ملرافقة األخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل أخر غير
مكان العمل األصلي ،داخل الدولة أو خارجها ،على
أن يتولى املشرع الفلسطيني حتديد احلد األقصى
املصرح به ملدة هذا النوع من اإلجازات ،دومنا متييز
بني الرجل واملرأة.
 .14للمرأة العاملة احلق في احلصول على إجازة بدون
اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى املشرع
الفلسطيني حتديدها ،على أن حتتفظ املرأة بوظيفتها
خالل هذه املدة.

 .20للمرأة احلق في احلصول على كافة املعلومات الطبية
التي تساعدها في اتخاذ قرارها مبفردها ،ومعاملتها
باحترام طوال فترة رعايتها الصحية ،وحقها في
احترام سرية وخصوصية عالجها.
 .21للمرأة احلق في احلصول على الرعاية الصحية
الشاملة مجانا ،وال يجوز استغالل الطفلة األنثى في
أي عمل يلحق ضررا بسالمتها أو بصحتها أو بحقها
في التعليم املجاني.
 .22يعمل املشرع الفلسطيني على حماية الطفلة األنثى
من اإليذاء واملعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو
من الغرباء عنها ،وتشديد العقوبة القانونية على كل
من يتعرض لها باإليذاء أو الضرب أو االعتداء على
حقوقها املرتبطة بطبيعتها وعمرها.
 .23تطبيق أحكام قانون العمل على خدم املنازل وأقارب
صاحب العمل من الدرجة األولى والثانية.
 .24توفير الضمان االجتماعي للنساء العامالت وغير
العامالت ضد الفقر والبطالة.
 .25جسر الهوة بني حقوق املرأة العاملة في الوظيفة العامة
واملرأة العاملة في القطاع اخلاص.

 .15يحق للرجل واملرأة على حد سواء اجلمع بني معاشهما
الوظيفي وبني معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة،
على أساس انفصال الذمة املالية لكليهما ،كما ميتد هذا
احلق ألبناء املرأة العاملة في احلصول على معاشي
أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

 .26تعزيز مشاركة املرأة في العمل النقابي ،وتخصيص
نسبة ال تقل عن  %30من املقاعد في الهيئات القيادية
للنقابات لها.

 .16جلميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمني
الصحي اخلاص باملرأة ،وتستفيد املرأة العاملة من
املنح املالية العائلية في حال إعالتها ألوالدها.

ثالثا :احلقوق اجلنائية

 .17للمرأة العاملة احلق في احلصول على كامل مستحقاتها
املالية من مكافأة نهاية اخلدمة واملعاش وأية
استحقاقات مالية أخرى ،دومنا متييز عن الرجل.

.1

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع بحقوق مساوية
للرجل في احلياة واحلرية والسالمة الشخصية.
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.2

يلتزم املشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة
أحكام قوانني العقوبات التي تنطوي على متييز ضد
املرأة ،وعلى وجه اخلصوص األحكام اخلاصة بقضايا
الشرف والزنا ،على نحو يحقق مساواة املرأة بالرجل
في تنظيم هذه التشريعات.

.3

يؤخذ بشهادة املرأة في جرائم الزنا على نحو مساو
لشهادة الرجل ،على اعتبار تساويهما في شروط
األهلية القانونية.

.4

يعمل املشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل
من يقدم على ارتكاب جرمية إجهاض املرأة احلامل
رغما عنها ،وتوفير قدرا كبيرا من املرونة القانونية
فيما يتعلق باألسباب التي تدفع املرأة احلامل إلى
إجهاض جنينها برغبتها ،باعتبارها أكثر احلريصني
على سالمته وحياته.

.5

تشدد العقوبات اجلزائية املفروضة على جرائم
االغتصاب وهتك العرض ،على نحو يحقق الردع
العام لكل من يقدم عليها ،ويعمل املشرع الفلسطيني
على جترمي مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره
شكالً من أشكال العنف األسري الواقع عليها.

.6

يعمل املشرع الفلسطيني على جترمي كافة أشكال
العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي قد يصيب املرأة
داخل األسرة ،مبا في ذلك الضرب والتعدي اجلنسي
على أطفال األسرة اإلناث ،والعنف املتصل باغتصاب
الزوج لزوجته ،وغيرها من املمارسات التقليدية التي
قد تصيب املرأة داخل األسرة.

.7

للمرأة احلق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في
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 عما أصابها من ضرر
وأذى ،وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من
كافة آثار هذا العنف املادية والنفسية ،وتقدمي العون
والتسهيالت ملؤسسات املجتمع املدني العاملة للقضاء
على ظاهرة العنف ضد املرأة في املجتمع الفلسطيني.

.9

للمرأة احلق في حترك الشكوى في القضايا املتعلقة
في االغتصاب وهتك العرض.
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رابعا :احلقوق املتعلقة باألهلية املدنية واألحوال
الشخصية
.1

للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر  ،حق التزوج
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية
أو الدين ،وهي متساوية مع الرجل في كافة احلقوق
عند الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله.

.2

ال ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيه رضاء كامال
ال إكراه فيه ،وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه املرأة
عليه.

.3

يلتزم املشرع الفلسطيني باعتبار احلد األدنى لسن زواج
الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن
متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون املدني من سن
األهلية القانونية الالزم ملباشرة التصرفات القانونية.

.4

تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على
حقوق املرأة بعد انحالل رابطة الزوجية ،كما يشترط
إجراء الفحص الطبي لكال الزوجني قبل الزواج بفترة
وجيزة ،واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة
عقد الزواج.

.5

األصل في عقد الزواج الوحدانية والدميومة ،ويجوز
للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية
شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة ،على أن يثبت
القدرة على اإلنفاق والعدل ،باإلضافة إلى اشتراط علم
الزوجة األولى بهذا احلق ،وعلم الزوجة الثانية بوجود
زوجة سابقة.

.6

للمرأة احلق في احلصول على تعويض عن الطالق
التعسفي ،ومنحها احلق في طلب التفريق القضائي عند
وجود املبرر لذلك ،مثل إصابة الرجل بالعقم أو مبرض
مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو
تعدد زوجاته أو هجره لزوجته ،أو أي أسباب تبرر
عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.

.7

يعمل املشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق
النفقة إلعالة النساء الالتي لم يحصلن على نفقتهن
نتيجة تغيب الزوج احملكوم عليه بها ،أو لعدم قدرته
املادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

.8

يعمل املشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم األنثى
مبا ال يرتب حرمانها من نفقتها ،كما يعمل على تقرير
حق األم في احلضانة.

.9

للمرأة حق املساواة املطلق مع الرجل في جميع مجاالت
القانون املدني ،كاملساواة في حق امللكية والتوريث،
وحقها في إبرام عقود خاصة حلقها الشخصي.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
 .10يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم ،وال
يجوز حتديد هذا احملل بناء على رغبة الرجل لوحده
دون االعتداد بواقع املرأة ورغبتها.
 .11تتساوى املرأة مع الرجل في كافة احلقوق املتعلقة
باألبناء وتسيير البيت األسري ،كما يحق لها الوالية
والوصاية على األبناء ملا هو مقرر ملصلحتهم ،وليس
العتبار نوع اجلنس.
 .12للمرأة احلق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة
والتصرف فيها على قدر املساواة مع الرجل.
 .13للمرأة األهلية الكاملة في مزاولة األعمال التجارية
باسمها ولصاحلها.
 .14يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها
بعد الزواج.
 .15للمرأة مطلق احلق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية
والرسمية دون احلاجة إلى احلصول على إذن من
أحد.
 .16للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط
احلصول على إذن من أحد ،متى بلغت األهلية القانونية
املطلوبة لذلك دومنا متييز عن الرجل.
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