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حقوق اإلنسان األساسية في العهد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية



(1) تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون.

(2) تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية        

(3) التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام 

(4) تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

(5)                  عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة 

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة" هو مؤسسة مجتمع مدني 

مستقلة ومحايدة وغير حزبية، مقرها رام الله وغزة – فلسطين، تأسست عام 2002 على 

يد محامين وقضاة سابقين وناشطين في مجال حقوق اإلنسان، وتختص "مساواة" 

في الدفاع عن استقالل القضاء والمحاماة، عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة ومعالجة 

تحول  التي  والتشريعية،  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  العوائق  كافة 

دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

استقالل القضاء والمحاماة وذلك بالطرق والوسائل القانونية، ووفقًا للنهج القائم على 

المرأة وضمان  وتمكين  اإلنسان  النتائج، وحقوق  على  المبنية  واإلدارة  اإلنسان  حقوق 

تمتع  لضمان  "مساواة"  وتسعى  التمييز،  وعدم  المساواة  قاعدة  على  مشاركتها 

 ، والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  المدنية  الحقوق  بجميع  المواطنين 

ومساءلة كل من ينتهك أي منها سواء أكان شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا، إلى جانب سعيها 

الحثيث نحو ضمان توطين المبادئ واألحكام الواردة في االتفاقيات الدولية، والتي تندرج 

تحت مظلتها هذه الحقوق وموائمة التشريعات الوطنية بما ينسجم وتلك االتفاقيات، 

إليها، وصوًال  نتيجة توقيعها وانضمامها  وفاءًا والتزامًا بما تعهدت به دولة فلسطين 

إلى منظومة عدالة فعالة ونزيهة وكفوءة، وقادرة على فرض حكم القانون على الكافة 

حكامًا ومحكومين في ظل دولة قانون قائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، 

والتداول السلمي للسلطة، والموفر لحق المواطن الدستوري في الوصول الى العدالة 

في  وبحقه  العادلة  المحاكمة  بضمانات  وتمتعه  والقضاء  القانون  امام  والمساواة 

أكدت عليه االتفاقيات   لما  المشاركة في رسم حاضر ومستقبل وطنه ودولته،وفقًا 

من نحن؟

وفقًا للقانون.

وفقًا للقانون.

والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

القانون األساسي والتي  26 من  1988والمادة  الصادر عام  الدولية وإعالن االستقالل 

أفرادًا وجماعات ولهم  السياسية  الحياة  المشاركة في  نصت على: "للفلسطينيين حق 

على وجه الخصوص الحقوق اآلتية : 



(1) تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون.

(2) تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية        

(3) التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام 

(4) تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

(5)                  عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة 

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة" هو مؤسسة مجتمع مدني 

مستقلة ومحايدة وغير حزبية، مقرها رام الله وغزة – فلسطين، تأسست عام 2002 على 

يد محامين وقضاة سابقين وناشطين في مجال حقوق اإلنسان، وتختص "مساواة" 

في الدفاع عن استقالل القضاء والمحاماة، عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة ومعالجة 

تحول  التي  والتشريعية،  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  العوائق  كافة 

دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

استقالل القضاء والمحاماة وذلك بالطرق والوسائل القانونية، ووفقًا للنهج القائم على 

المرأة وضمان  وتمكين  اإلنسان  النتائج، وحقوق  على  المبنية  واإلدارة  اإلنسان  حقوق 

تمتع  لضمان  "مساواة"  وتسعى  التمييز،  وعدم  المساواة  قاعدة  على  مشاركتها 

 ، والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  المدنية  الحقوق  بجميع  المواطنين 

ومساءلة كل من ينتهك أي منها سواء أكان شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا، إلى جانب سعيها 

الحثيث نحو ضمان توطين المبادئ واألحكام الواردة في االتفاقيات الدولية، والتي تندرج 

تحت مظلتها هذه الحقوق وموائمة التشريعات الوطنية بما ينسجم وتلك االتفاقيات، 

إليها، وصوًال  نتيجة توقيعها وانضمامها  وفاءًا والتزامًا بما تعهدت به دولة فلسطين 

إلى منظومة عدالة فعالة ونزيهة وكفوءة، وقادرة على فرض حكم القانون على الكافة 

حكامًا ومحكومين في ظل دولة قانون قائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، 

والتداول السلمي للسلطة، والموفر لحق المواطن الدستوري في الوصول الى العدالة 

في  وبحقه  العادلة  المحاكمة  بضمانات  وتمتعه  والقضاء  القانون  امام  والمساواة 

أكدت عليه االتفاقيات   لما  المشاركة في رسم حاضر ومستقبل وطنه ودولته،وفقًا 

من نحن؟

وفقًا للقانون.

وفقًا للقانون.

والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

القانون األساسي والتي  26 من  1988والمادة  الصادر عام  الدولية وإعالن االستقالل 

أفرادًا وجماعات ولهم  السياسية  الحياة  المشاركة في  نصت على: "للفلسطينيين حق 

على وجه الخصوص الحقوق اآلتية : 



للتذكير بواجبات دولة فلسطين
المبادئ الناظمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 في المواد 3، 1/6، 7، 2/1/8، 9، 12، 13، 15 من
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 1966 

بالتقيد  والملزمة  فلسطين،  دولة  إليه  والمنضمة   ،1976 أول  كانون   3 في  والنافذ 

بأحكامه بموجب توقيعها عليه، مبادئا تضمن حقوق االنسان، والتي وردت في المواد 

3، 1/6، 7، 2/1/8، 9، 12، 13، 15  منه، جاءت على النحو التالي:

المادة 3
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع 

بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 6
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص 

من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

المادة 7
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل 

عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

"2" عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، 

(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،

( ج ) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع    

الدورية  العمل، واالجازات  المعقول لساعات  الفراغ، والتحديد  (د ) االستراحة وأوقات 

( أ ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن 
يضمن   للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع 

بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،

ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة،

المدفوعة األجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8 
“1“  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

( أ )  حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة 

       التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه 

       االقتصادية واالجتماعية وحمايتها. وال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير

       تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

       األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم،

(  ب    )  حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في 

       تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،

(ج )  حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون

       وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام 

       أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

(د )  حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

”2“  ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي 

       اإلدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.



للتذكير بواجبات دولة فلسطين
المبادئ الناظمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 في المواد 3، 1/6، 7، 2/1/8، 9، 12، 13، 15 من
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 1966 

بالتقيد  والملزمة  فلسطين،  دولة  إليه  والمنضمة   ،1976 أول  كانون   3 في  والنافذ 

بأحكامه بموجب توقيعها عليه، مبادئا تضمن حقوق االنسان، والتي وردت في المواد 

3، 1/6، 7، 2/1/8، 9، 12، 13، 15  منه، جاءت على النحو التالي:

المادة 3
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع 

بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 6
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص 

من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

المادة 7
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل 

عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

"2" عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، 

(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،

( ج ) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع    

الدورية  العمل، واالجازات  المعقول لساعات  الفراغ، والتحديد  (د ) االستراحة وأوقات 

( أ ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن 
يضمن   للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع 

بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،

ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة،

المدفوعة األجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8 
“1“  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

( أ )  حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة 

       التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه 

       االقتصادية واالجتماعية وحمايتها. وال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير

       تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

       األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم،

(  ب    )  حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في 

       تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،

(ج )  حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون

       وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام 

       أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

(د )  حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

”2“  ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي 

       اإلدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.



المادة 12 
“1“ تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من

       الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

“2“ تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين 

      الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل:

( أ ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل

       نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

( ج ) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،

( د ) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 9 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك 

التأمينات االجتماعية.

المادة 13
“1“ تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. 

     وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية 

     والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وهى متفقة 

    كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع 

    في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف 

    الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من 

    أجل صيانة السلم.

“2“ وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

( أ ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

التقني  الثانوي  التعليم  ذلك  في  بما  أنواعه،  بمختلف  الثانوي  التعليم  تعميم  (ب) 

     والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا 

      بمجانية التعليم، 

( ج )  جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل
         المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

( د )  تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها،إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين 
         لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية،

(هـ )  العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح 
         واف بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس.

“3“   تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم،
        في اختيار مدارس ألوالدهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة 
         بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك األوالد 

        دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
“4“   ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد

          والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية،شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص 
          عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما

         قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 15
“1“  تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

( أ  ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب ) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

( ج ) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني  أو 
        أدبي من صنعه.

“2“  تراعى الدول األطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة
       الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما

       وإشاعتهما.
“3“  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي

       والنشاط اإلبداعي
“4“  تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال 

       والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.



المادة 12 
“1“ تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من

       الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

“2“ تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين 

      الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل:

( أ ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل

       نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

( ج ) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،

( د ) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 9 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك 

التأمينات االجتماعية.

المادة 13
“1“ تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. 

     وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية 

     والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وهى متفقة 

    كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع 

    في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف 

    الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من 

    أجل صيانة السلم.

“2“ وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

( أ ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

التقني  الثانوي  التعليم  ذلك  في  بما  أنواعه،  بمختلف  الثانوي  التعليم  تعميم  (ب) 

     والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا 

      بمجانية التعليم، 

( ج )  جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل
         المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

( د )  تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها،إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين 
         لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية،

(هـ )  العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح 
         واف بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس.

“3“   تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم،
        في اختيار مدارس ألوالدهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة 
         بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك األوالد 

        دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
“4“   ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد

          والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية،شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص 
          عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما

         قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 15
“1“  تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

( أ  ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب ) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

( ج ) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني  أو 
        أدبي من صنعه.

“2“  تراعى الدول األطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة
       الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما

       وإشاعتهما.
“3“  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي

       والنشاط اإلبداعي
“4“  تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال 

       والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.



عزيزي/ تي المواطن/ ة في حال تعرضك ألي انتهاك يتعلق بحقك في المساواة أمام 

بإمكانك  العادلة،  بالمحاكمة  للعدالة، وتمتعك  الوصول  والقضاء، وحقك في  القانون 

والقضاء  المحاماة  الستقالل  الفلسطيني  المركز  في  لنا  خطية  بشكوى  التقدم 

أو  الغربية  الضفة  إلى أي من مقرينا في كل من  الحضور الشخصي  عبر  "مساواة"، 

قطاع غزة، أو زيارة موقعنا االلكتروني على الرابط التالي: www.musawa.ps ، وتعبئة 

نموذج الشكاوى اإللكترونية، يلتزم مركز "مساواة" بالمحافظة على سرية المعلومات 

وهوية المشتكي، وباحترام وصيانة حقوقه، وتلتزم بالتعامل مع ما يردها من شكاوى 

بقانونية، وبجدية، ومهنية، ونزاهة، بما يضمن حقوق المواطن وكرامته االنسانية.

إن المعلومات والمواد الواردة في هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر وآراء حكومة هولندا، حكومة 

اإلتحاد  البريطانية،  المتحدة  المملكة  الدولي-  التعاون  دائرة  الدولية،  للتنمية  السويدي  التعاون  السويد، 

أي من  أو  المتحدة  األمم  اإلنمائي، ومنظمة  المتحدة  األمم  برنامج  للمرأة،  المتحدة  األمم  األوروبي، هيئة 

المنظمات التابعة لها.

الشكاوى: 

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة، ص.ب 1920                  

        تلفون:                                      

                                       2424866 2 (0) 970 +        فاكس:                                       
+ 970 (0) 2 2424870                                  

برج الجالء، الرمال، غزة، ص.ب  1920 رام الله

     تلفون:

     فاكس: 

MUSAWA@MUSAWA.PS : البريد الكتروني

WWW.MUSAWA.PS : الصفحة الكترونية

المكتب الرئيسي – رام الله                                                   

  مكتب غزة                             

 + 970 (0) 8 2864206

+ 970 (0) 8 2864206

حقوق اإلنسان األساسية في العهد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية


