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واقع التنمية في فلسطين 

التنمية في فلسطين•

2016العائق األساسي كما ورد عن فريق األمم المتحدة القطري، •

االقتصاديالنموقويعووسياسيًا،واجتماعيًاجغرافيًااألرضويقسموالبضائع،األشخاصحركةعلىاالحتالليؤثر"•

صنعيعيقهفإناألدوات،نفسباستخدام.والمعادنوالمياهاألرضمثلالحيويةالموارداستخدامالفلسطينيينويقيد

".الفلسطينيةالسلطةقبلمنالخدماتوتقديموالحوكمةالسياسات

ادي، ، فقد أدى أحد أكبر العقبات أمام النمو االقتصيعدالوصول إلى حقوق الملكية المتعلقة باألراضي الفلسطينيةإن•

لق بالوصول لمعيقات التي تتعاالىاإلضافةهذا بالصراع طويل األمد إلى مصادرات كبيرة في األراضي والممتلكات 

يه حسب الى مصادرة أراضالتنقل للشعب الفلسطينيوحيث أدى انعدام الحق في حرية الحركةالفعلي لألراضي

.  اإلسرائيليةالقوانين 



واقع ملكية األراضي في فلسطين

ملكية األراضي في فلسطين•

:بسبب، حقوق الملكية غير واضحة وال يزال تسجيل األراضي محدوًدا•

.التعقيدات المتعلقة بالقوانين المختلفة التي تنظم الملكيات1.

.التي تحكم المجتمعارتباط الملكيات بشكل مباشر بالعادات والتقاليد2.

.خاصة  مع مرور الوقت دون تقسيمهاكثرة الورثة3.

.التعقيدات المتعلقة بملكية الغائبين4.

ي المجتمع هذه الوضعية أثرت بالشكل األكبر على النساء، والذي يعتبر وضعهن األسوأ بالنسبة لملكية األراضي ف

وعمليات وصولهن والمشاركة في حقوقصعوبةالفلسطيني، حيث يواجهن مجموعة من القيود القانونية التي تزيد من 

لنساء في ، باإلضافة إلى مجمل المعيقات التي تتعرض لها ا، بغض النظر عن الحالة االجتماعيةالملكية وخاصة األرض

.داخل المجتمع الفلسطينيالوصول لحقوقها بسبب عدم توازن عالقات القوة االجتماعية



من نحن 

القدس-جمعية الشبان المسيحية 

برنامج المرأة التنموي

وتمكينتطويريفمهمتهاتتمثلربحيةغيرفلسطينيةمجتمعيةمنظمةهيالشرقيةالقدسفيالمسيحيةالشبانجمعية•

.المسيحيةالقيمأساسعلىوالروحوالجسدالعقلفيالكاملةإمكاناتهمإلىللوصولوالمجتمعاتالشباب

إدراكفيهمةوالمساالمشاركةمنوالشبابالنساءلتمكينالمسيحيةالشبانجمعيةفيالتنمويالمرأةبرنامجيسعى•

إطارفيسطينفلفيوالرجلالمرأةوضعوتعزيزتطويربهدفواالجتماعيةالثقافيةالسياسية،االقتصادية،حقوقهم

."التغييرسفيراتالنساء"المعلنةاإلستراتيجيةالخطة

زيز حقوق تع"مشاريع التمكين االقتصادي للنساء، من أمثلتها مشروعي هذه الورقة صممه اإلستراتيجية تضمن هذ▪

تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية االجتماعية "مشروعو" الملكية الزوجية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج

."واالقتصادية من خالل تشجيع الوصول للحقوق اإلرثية



تعزيز وصول المرأة الى الحقوق االقتصادية من خالل الملكية المشتركة والميراث

حقائق في أرقام

مستوى معرفة المجتمع الفلسطيني بمفهوم الملكية المشتركة

من المشاركين في المسوحات لديهم % 49.6الى ان مشارك620دراسة خط األساس التي أعددناها لعينة عددها تشير

من المشاركين لديهم مستوى اعلى من % 21.4بينمامستوى معتدل من المعرفة في حقوق الملكية الزوجية المشتركة،

.  من المشاركين لديهم معرفة ضئيلة في الملكية المشتركة% 29المعرفة، ومن ناحية أخرى 



تعزيز وصول المرأة الى الحقوق االقتصادية من خالل الملكية المشتركة والميراث

حقائق في أرقام

ةنسبة النساء اللواتي اخذن إجراءات او اجراء واحدا على األقل لضمان حقوق الملكية الزوجية المشترك

ن، في ٪ فقط من النساء المطلقات اتخذن تدبيراً واحداً على األقل لضمان الحصول على حقوقه8تشير البيانات إلى أن 

دبيراً واحداً كما توفر البيانات نسبة أعلى للنساء المتزوجات اللواتي اتخذن ت. ٪ منهن لم يقمن بأي إجراءات92حين أن 

%.17.6، مقارنة باألرامل الالتي قيمن %23.5على األقل من الحماية، بنسبة 



(1)دراسة حالة رقم 

الحق في الملكية المشتركة، رام هللا، فلسطين

حيث ي فلسطينالملكية المشتركة بين األزواج ففيإثبات الحقوقفي شكل أحد التحدياتالمادة الواردة في القانون أعاله ت

لة لتسليط الضوء ، وفي محاوتبنى فلسفتها ضمن أحكام الهبة العامة بدون االعتبارات المتعلقة بالحياة الزوجية التشاركية

ي لسيدة أول قضية تقاضي استراتيج“’ مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي"عليها سجل شركاؤنا في المشروع 

:مطلقة تطالب بحقها في الملكية المشتركة، وفي تفاصيل القضية

نص عقد القرض على حسم . عاماً على أرض للزوج12ألف دوالر  لمدة 70بنى الزوجان منزال بقرض مشترك بقيمة 

ول على مبلغ القرض من راتب الزوجين وتعتبر الزوجة ضامنة وشريكة للقرض، حصل الطالق بعد عامين من الحص

.القرض وال زالت الزوجة تسدد القرض مع زوجها السابق



(2)دراسة حالة رقم 

الحق في الميراث، الخليل، فلسطين

المعيقات أمام وصول النساء للحق في الميراث 

قسيم الحصص اإلرثية، بينما يتم تقسيم الميراث في فلسطين حسب الشريعة اإلسالمية والتي تعمل بها المحاكم الكنسية في ت

ص اإلرثية نواجه صعوبات كبيرة في وصول النساء إلى حقوقهن اإلرثية حسب القانون ويسيطر عادة الذكور على الحص

توكيالت إما من خالل المماطلة في التقسيم أو السيطرة االجتماعية أو السيطرة عبر إجراءات قانونية مثل التخارج أو ال

شكل فعال في قد تساهم باستحداث دائرة تقسيم الميراث في وزارة العدلالعامة من الوريثات الشريكات، وعليه فإن فكرة 

.نفوصول النساء لحقوقهن وضمان عدم وضعهن أمام تحديات أسرية واجتماعية كبيرة وتحميهن من االستغالل والع

(أختين وأخ) عزباء ال تعمل، تعيل ثالثة أشقاء يعانون من اإلعاقة العقلية ومرض السمنة •

أربعة: عدد األخوة األصحاء الذين استولوا على الميراث

.أهل الخير ومنحة وزارة التنمية االجتماعية: مصدر الرزق



رؤيتنا

الهدف العام

نسعى الى

لتي تم لوصول إلى حقوقها في األموال واألصول امن المرأة انبناء بيئة قانونية واجتماعية تمكالمساهمة في •

.زوجين خالل فترة الزواج والذي أدى إلى نمائهاالالحصول عليها عن طريق الجهود المشتركة 

.رسميةفي الدوائر الالمرأةتسجيل الحصص اإلرثية سواء في األموال المنقولة أو غير المنقولة باسمازدياد•

اهمة في وحقوق الميراث كمدخل للمس(الملكية الزوجية المشتركة) وكنتيجة حتمية ستستخدم حقوق الزوجية•

ن الميراث علماً أن االراضي تشكل الجزء االكبر م، حماية حقوق وتمكين المرأة بشكل خاص الحقوق االقتصادية

.  بينما تشكل األراضي والبيوت الجزء األكبر من الممتلكات بعد الزواج



1/ االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة 

الممارسات الناجحة والدروس المستفادة

من النساء المشاركات في أنشطة ( ٪79.5)مشروع الملكية المشتركة أنه حاجة حقيقية لجميع النساء، فقد أفادت أثبت•

ماية حقوقهنتوثيق الديون وااللتزامات المالية وتسجيل األموال المنقولة وغير المنقولة لحالمشروعين أنهن يخططن ل

.بسبب زيادة الوعي

وقهن اإلرثية رغم أن الحق في الميراث قضية مثبتة شرعا ومدعومة قانوناً اال أن نسبة النساء اللواتي حصلن على حق•

.في عينة البحث التي أجريت قبل البدء بتنفيذ المشروع% 3الشرعية كاملة في فلسطين ال تتجاوز 

القرار بين أصحاب الحقوق وصناعأكثر من مستوى بنفس الوقت خاصة ضرورة معالجة قضايا حقوق المرأة على •

، حقوق االفراد، بما يؤكد على تحمل الدولة لمسؤولياتها في حمايةللوصول الى التعديل القانوني في أقصر وقت ممكن

.  وضياع حقوقهمأن التوعية دون الحماية القانونية قد تؤدي الى إيذاء االفراد األضعف في المجتمعحيث



2/ االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة 

الممارسات الناجحة والدروس المستفادة

جل دائرة ثبيت حقوق الملكية وحل النزاعات وتسجيل األراضي في سضرورة تسريع العمل على : تسوية األراضي•

ي على أساس تقسيم األراضله تطلب كخطوة أولى في فلسطين منذ بضعة سنوات والذي يالذي بدأ ( الطابو)األراضي 

.وامتالكها القانوني لألراضيلضمان تسجيل حقوق المرأة في الميراثوذلك الميراث، 

.اإلرثيةالعمل مع القضاة الشرعيين كان إيجابياً في الغالب تجاه دعم حقوق الملكية الزوجية المشتركة والحقوق•

قوق الشراكة بالمقابل لم نستطع حتى اللحظة أن نتعاون مع القضاة المدنيين العتقادهم أن القانون بتجرد يضمن ح•

و قابلة بغض النظر عن الحالة االجتماعية بين االطراف باإلضافة الى أنه ال توجد قوانين خاصة أو لوائح فعالة أ

.للتطبيق لتنظيم النزاعات المالية بين الزوجين



3/ االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة 

الممارسات الناجحة والدروس المستفادة

يةالحكومغيرللمنظماتفاعالً دوراً تتطلبالعملاستدامةإن.حاجتهالمجتمعتوفيالمشروعأيحياةمدة•

منممكنعددأكبرالىوالوطنيالمستوىعلىممكننطاقأوسعالىالتوعيةلتصلالمحليالمجتمعومنظمات

.والمناصرةالضغطحمالتخاللمنالقرارصناع



4/ االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة 



5/ االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة 

الممارسات الناجحة والدروس المستفادة

لتأسيسلفرصواالبدائلتوفيرالمشاركة،الوعي،زيادةإلىجمعيةالقبلمنالحقوقيةالمشاريعتنفيذأدىاآلنحتى•

المرأة،قوقحلضمانمسؤوليتهاتتحملأنالفلسطينيةالسلطةعلىولكنللمرأةوالممتلكاتاألراضيملكيةحقوق

.منهااالقتصاديةسيماوالحقوقهنلحمايةتمييزيغيرقانونيإطارإلىالنساءتحتاج

القوانينضمنهافلسفتوإدماجالمرأةضدالتمييزاشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةتطبيقفلسطيندولةالتزامأهمية•

.تصادياالقالعنفمنهاالعنفمناالسرةحمايةقانونومنهاعليهاالعمليتمالتيالقوانينضمنفلسفتهاوادماج



شكراً لحسن استماعكم


