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اعية اإلجتم–النوع اإلجتماعي وحقوق األرض والتنمية اإلقتصادية 
للنساء في فلسطين 

ائقنظرة عامة على واقع حيازة األراضي في فلسطين ، حق⚫

ط حقوق النساء في األرض ضمن السياسات الوطنية وخط⚫

اصالح أألراضي

قنوات وصول النساء لألرض ⚫

تحديات وتوصيات⚫

أبو علي خالد 

سلطـــــة األراضـــي الفلسطينيــــة
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خلفيـــــة تاريخيــــة 

باألراضيةالمتعلقالقضايايحكمالذيالحاليالقانونياإلطاريتسم❑

منتعددةموأنظمةقوانينعلىيعتمدحيث،بالتعقيدفلسطينفي

العثمانياالراضيقانونالعثمانيالعهدذلكفيبماسابقة،عهود

،1859الثانيكانون13العثمانيالطابوقانون1858نيسان21

،(ربيةالغالضفةفي)األردنيالحكمعهدالبريطاني،االنتدابعهد

العسكريةاألوامرغزة،قطاعفيالمصريةاإلدارةأنظمة

السلطةأصدرتهاالتيالقوانين،1994عامومنذاإلسرائيلية،

.الفلسطينيةالوطنية

ياألراضوتسجيلوتسويةوتنظيمإدارةعملياتوتستندهذا❑

نالقوانيعشراتمنغزةوقطاعالغربيةالضفةفيالُمطبقة

التيخيةالتاريالحقباتلتعددنتيجةكانتالتيواللوائحواألنظمة

ينقوانمنكثيرسريانواستمرارفلسطينحكمعلىتناوبت

3الحالياوقتنإلىالتاريخيةالحقباتهذهخاللسنتالتياألراضي



خلفيـــــة تاريخيــــة 

ياألراضتسويةتتمالغربية،الضفةفي❑

األراضيتسويةقانونبموجبوتسجيلها

وتعديالته،(1952للعام40رقم)والمياه

لغربيةاالضفةأراضيفينافذا  أصبحوالذي

.(1967-1950)األردنيالحكمأثناء

لوتسجيتسويةنظامإلصالحمحاولةوفي❑

األراضيتسويةهيئةإنشاءتماألراضي،

نبقانوقرار)بقانونقراربموجبوالمياه

وذلك2016آذارفي(2016للعام7رقم

طينيةالفلساألراضيسلطةعنمستقلةكهيئة
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خلفيـــــة تاريخيــــة 

سويةتقانونبموجبوتسجيلهااألراضيتسويةتتم❑

والذي،(1952للعام40رقم)والمياهاألراضي

لحكماأثناءالغربيةالضفةأراضيفينافذا  أصبح

السلطةوحاولتهذا.(1967-1950)األردني

ضبعلمعالجةإضافيةقوانينإصدارالفلسطينية

نبقانوقرارذلكفيبماالقانون،هذافيالفجوات

وقانون2010لسنة6رقماألراضيسلطةبشأن

1965لسنة32رقمالمؤقتالدولةأمالكإدارة

لسنة1رقموالمحالتوالشققالطبقاتتمليكوقانون

ةسلطبشأنبقانونالقرارتمريرتمحيث،1996

سلطةتنظيمبهدفالتحديدوجهعلىاألراضي

،2002عامتأسستوالتيالفلسطينيةاألراضي

األراضيإدارةعنالمسؤولةالجهةباعتبارها

وتسجيلها
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مهام سلطة األراضي الفلسطينية
بشأن سلطة االراضي المهام المنوطة 2010لسنة ( 6)من القرار بقانون رقم 5حددت المادة رقم 

:بها كما يلي

سهيل تسجيل وتوثيق حقوق ملكية األموال غير المنقولة والمحافظة عليها والعمل على ت⚫

.ممارستها

.ليهاانجاز معامالت تسجيل األموال غير المنقولة وتحقيق واستيفاء الرسوم المترتبة ع⚫

.إنشاء شبكة مثلثات وطنية دقيقة ومتجانسة وإدامتها⚫

.إدارة أمالك الدولة والمحافظة عليها⚫

.متابعة تنفيذ قرارات التأجير والتفويض والتخصيص لألراضي الحكومية⚫

.متابعة تنفيذ قرارات استمالك األراضي للمنفعة العامة⚫

.جيليةإجراء تقدير شامل لقيم األموال غير المنقولة وتعديله لغايات إجراء المعامالت التس⚫

.توثيق وحفظ معلومات الملكية العقارية⚫

.في الوطنيتطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها العتمادها أساسا  للنظام الجغرا⚫

.تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية⚫

6.أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين واألنظمة⚫



اإلطار القانوني الذي يحكم عمل سلطة األراضي
يعات تقوم سلطة األراضي بممارسة صالحياتها ووظائفها المنصوص عليها في القوانين والتشر

:التالية

7

القوانين والتشريعاتالرقم

.الدولةوأمالكأراضيعلىالمحافظةبشأنم2018لسنة(22)رقمبقانونقرار1

.2010لسنة/(6)رقماالراضيسلطةبشأنبقانونقرار2

1965لسنة32رقمالمؤقتالدولةأمالكإدارةقانون3

1994لسنة(60)رقمالدولةامالكوايجارتفويضنظام4

1964لسنة6رقمتسجيلهايسبقلمالتيالمنقولةغيراألموالتسجيلقانون5

6
م2012لسنة(2)رقمبقانونبقراروالتعديالت،1958لسنة26االراضيتسجيلرسومقانون

.األراضيوانتقالتسجيلرسومبشأن

1958لسنة51رقممنقولةغيرباألموالالمتعلقةلألحكاممعدلقانون7

1955لسنة30رقماألراضيضريبةقانون8

1953لسنة41رقمملكالىالميرينوعمناألراضيتحويلقانون9

10
المحليةوالمجالسالبلدياتمناطقداخلواألراضياألبنيةضريبةقانون

.1954لسنة(11)رقمقانون

1953لسنة42رقموتثمينهاومسحهااألراضيتحديدقانون11



اإلطار القانوني الذي يحكم عمل سلطة األراضي
يعات تقوم سلطة األراضي بممارسة صالحياتها ووظائفها المنصوص عليها في القوانين والتشر

:التالية
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1953لسنة46رقمللدينتاميناالمنقولةغيراألموالوضعقانون12

1953لسنة48رقمالمشتركةالمنقولةغيراألموالتقسيمقانون13

1953لسنة2رقمالعامةللمشاريعاالراضياستمالكقانون14

.وتعديالته1953لسنة40رقماألجانبمنالمنقولةغيراألموالوبيعإيجارقانون15

1953لسنة49رقمالمنقولةغيراألموالفيالتصرفقانون16

1967لسنة1رقمونظام،1948لسنة7رقمالمرخصينالمساحينلمهنةمنظمقانون17

(جنوبيةمحافظات)1942لسنة6رقمالعموميةاألراضيقانون18

1944لسنة30رقماألراضيسجالتقانون19

(جنوبيةمحافظات)1943لسنة24رقم(العامةللغاياتاستمالكها)االراضيقانون20

(جنوبيةمحافظات)1942لسنة6رقمالعموميةاالراضيقانون21

1932لسنة76الباب)(األراضيعلىاليدوضع)منازعاتقانون22

(جنوبيةمحافظات)1929لسنة136البابالمساحةقانون23

1920لسنة81الباباالراضيانتقالقانون24

(جنوبيةمحافظات)هـ1331لسنةللدينتاميناالمنقولةالغيراألموالوضعقانون25

(جنوبيةمحافظات)هـ1329لسنةالمنقولةغيراألموالتقسيمقانون26

(جنوبيةمحافظات)هـ1331سنةالمنقولةغيرباألموالالمعنوييناألشخاصلتصرفالمؤقتالقانون27

هـ1274لسنةاألراضيقانون28



2022-2020الخطة االستراتيجية لسلطة االراضي 
"اإلصالح وتحسين جودة الخدمات"

د خالل هذه الخطة ستعمل سلطة االراضي على بعض اإلصالحات القانونية الهامة التي بدورها تعو⚫

:ما يليعلى المؤسسة وقطاع االراضي بتحسينات إجرائية وقانونية تؤدي الى تحسين الخدمات منها

الى مشروع قانون بشأن سلطة األراضي تم تصديقه من مجلس الوزراء ورفع للرئيس وتم اعادته⚫

.مجلس الوزراء

.في المناقشة/ مشروع قانون بيع وتمليك األشخاص المغتربين واألجانب ⚫

االستثمار مشروع توحيد القوانين المتعلقة بأمالك الدولة من حيث التأجير والتفويض والتخصيص و⚫

(في المناقشة.)ألمالك الدولة

(في المناقشة. )بمعاملة عليها رسوم/ مشروع الئحة التأشير على الصحيفة العقارية ⚫

ن في مشروع مراجعة الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة من سلطة األراضي بما لم ينص عليها القانو⚫

.2012عام 

.لتعديل بعض الرسوم المتحققة على الشقق2012مشروع إعادة دراسة قانون الرسوم ⚫

(في المناقشة. )ونظام الوكالء العقاريين/ مشروع نظام السماسرة ⚫

.مشروع قانون فيما يخص تعديل قانون المساحة والنظام التابع له⚫

على طاولة مجلس الوزراء بالقراءة )40/1952مشروع تعديل قانون تسوية األراضي والمياه رقم ⚫

(.الثانية

نظام المخمنين العقارين ⚫
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سلطة األراضي الفلسطينية

اتبعمليالفلسطينيةاألراضيسلطةتقوم⚫

هبيتصلوما،والعقاراتاألراضيتسجيل

يةالعقاروالرهونالملكيةنقلمثلمعامالتمن

.الدولةممتلكاتوإدارة

فيدمالتقوتيرةولتسريعذلك،إلىباإلضافة⚫

فيىاألولللمرةلألراضيالُمنظَّمالتسجيل

أنشأالطريق،لخريطةاألولىالركيزةإطار

فيجديدةهيئةالوزراءرئيسمكتب

األراضيتسويةهيئةهي2016آذار/مارس

األراضيسلطةعنمنفصلةكهيئةوالمياه،

10.الفلسطينية

اهوالمياألراضيتسويةهيئة❑

الحقفيهاينشأمؤسسة

ةالفلسطينياألراضيسلطة❑

لإلجراءاتمنفذةمؤسسة

يطلبهاالتيوالممارسات

سنداتبموجبالحقصاحب

وتوثيقهاالتسجيل



2019في العام الفلسطينيةهم انجازات سلطة االراضيأ

مع نظام تسجيل البوابة االلكترونية الداخلية لسلطة االراضي لتسهيل اعمال المخمنين في دوائر التسجيل، واستعراض الخرائط وربطها⚫

األراضي

اراضي وشقق، تامين، فك تأمين، /بيع، مباشر (.من معامالت التسجيل في يوم عمل واحد% 50الحفاظ على مستوى االداء إلنجاز ⚫

(.تحويل التأمين، تعديل شروط التأمين تصحيح االسم

.رفع مستوى امن المعلومات وتنظيم الحماية على قواعد البيانات وانشاء سجل خاص بحركات الدخول⚫

.2020تحويل نظام تسجيل االراضي لنظام مركزي وتم العمل به في بداية عام ⚫

.حتى تاريخه1950اعداد خطة االرشفة االلكترونية للمعامالت المنتهية من عام ⚫

.اعداد خطة االرشفة االلكترونية لصحائف االموال غير المنقولة وادخال بيانات المالكين لنظام تسجيل االراضي⚫

االراضيسلطةفي  GISادخال كافة خرائط االحواض التي وردت من هيئة التسوية لنظام⚫

.تزويد وحدة المتابعة المالية، هيئة الفساد، ضريبة االمالك، وبعض البلديات للحصول بشاشة البحث والتحري⚫

.ربط نظام التسجيل االراضي المحوسب بنظام ادارة الوثائق لحفظ وثائق المعامالت المنتهية وسندات التسجيل⚫

.معاملة22,184الكترونيا بعدد اجمالي ( م.م)حوسبة معامالت المساحة ⚫

.اعداد مادة توعية للموظفين بشأن المخالفات والعقوبات⚫

.افتتاح مكتب سلطة االراضي في عرابة في جنين⚫

(تم ذلك ).2020جهوزية مكتب قباطية ليصار افتتاحه في عام ⚫
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الخطة االستراتيجية لقطاع االراضي
2020 - 2022

حقوقاالمرأةلمنحإصالحاتاجراء⚫

:فيمتساوية

االقتصادية،الموارد⚫

حقعلىحصولهاإمكانيةوكذلك⚫

هاوغيراألرضعلىوالسيطرةالملكية

المالية،الخدماتوعلىالممتلكات،من

وفقاالطبيعية،والمواردوالميراث

.الوطنيةللقوانين

12

الهدف االستراتيجي

تثبيت وحماية حقوق 

ملكية

االموال غير المنقولة

الجنسينبينالمساواه 



مشروع التسجيل العقاري 
Real Estate Registration Project

ازة الهدف اإلنمائي للمشروع في تعزيز أمن الحييتمثل 

.وتحسين خدمات تسجيل العقارات

والممتلكاتالتسجيل المنظم لألراضي ⚫
التسجيل المنظم لألراضي1.

خطة عمل معنية بالمساواة بين الجنسين2.

الفنيةوبناء القدرات والمساعدة التدريب 3.

تطوير اإلجراءات المحوسبة4.

التحديث المؤسسي لسلطة األراضي ⚫

الفلسطينية

ةحوسبة مهام ووظائف سلطة األراضي الفلسطيني1.

اإلطار المرجعي المساحي لفلسطين2.

13تثمين العقارات3.



مشروع التسجيل العقاري 
Real Estate Registration Project
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حيازة األرض

عنورسميةدقيقةأرقامتوجدالحينفي

يفاألراضيحيازةخاللهامنيتمالتياآلليات

إجراؤهامتالتيالمقابالتتشيرالغربية،الضفة

نأإلىاإلجتماعياألثرتقييمدراسةإطارفي

همحيازتعلىيحصلونوالنساءالرجالغالبية

فيسيماوالالميراث،طريقعناألراضيمن

صولحاحتماليةفيهاتقلالتيالريفيةالمناطق

ةشخصيثروةلتجميعدخلمصدرعلىالمرأة

العقارياالستثمارمنتمكنها
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دراسة تقييم األثر اإلجتماعي 
Social Impact Assessment 

االجتماعياألثرتقييمدراسةإجراءتم❑

العقاريالتسجيلمشروعإطارفيهذه

والذي،غزةوقطاعالغربيةالضفةفي

سلطةووالمياهاألراضيتسويةهيئةتنفذه

بنكالمنبتمويلالفلسطينيةاألراضي

أمنتعزيزإلىالمشروعيهدف.الدولي

اراتالعقتسجيلخدماتوتحسينالملكية

ياألراضتسويةوتيرةتسريعخاللمن

و(أ)المصنفةالمناطقفيوالعقارات

الغربيةالضفةمن(ب)

16الدراسةتوصياتبعض❑



دراسة تقييم األثر اإلجتماعي 
Social Impact Assessment 

فيحقوقهنفيالنساءلدىإهتمامهناكأنالدراسةوجدت

تالسنوافيفيهعملتسياقفياألمرهذاويأتي،الميراث

تعزيزعلىالمدنيالمجتمعمؤسساتمنمجموعةاألخيرة

لقانونياالدعموتقديماألرثبقضاياالنساءلدىالحقوقيالوعي

.الصعيدهذاعلىحقوقهنالنتزاعلهن

إدماجلتسهيلالمرأةشؤونوزارةإنشاءتم،2003عامففي

همةمتتمثل.الوطنيةالقطاعاتمختلففياالجتماعيالنوع

يوسياسقانونيإطاروجودمنالتأكد"فيالمرأةشؤونوزارة

الجتماعياالنوعتضمينخاللمنالجنسينبينالمساواةلتحقيق

هذا."ديمقراطيةدولةبناءفيأساسيكشريكالمرأةوتمكين

العديدهناكووالقوة،بالحيويةفلسطينفيالمدنيالمجتمعويتسم

فاهيتهاورالمرأةبحقوقتُعنىالتيالحكوميةغيرالمنظماتمن

علىللضغطالمؤسساتهذهعملتحيثخاص،بشكل

يفونجحت،بالميراثالنساءحقوقتعزيزأجلمنالحكومة

المحاكممعسيماالالصدد،هذافيمهمةانجازاتتحقيق

.الشرعية
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وحدات النوع اإلجتماعي 
Gender Units 

اإلجتماعيالنوعوحدةتشكيل❑

اإلجتماعيالنوعوحدةخطة❑

ةالتدريبياإلجتماعيالنوعوحدةانشطة❑

والتوعوية

اإلجتماعيالنوعخطةتوصياتتنفيذ❑
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ة توزيع القوى العاملة حسب الفئة العمري
في سلطة االراضي الفلسطينية 

19



بعض المعلومات الهامة 

20

حق تصرف تعني تسوية األراضي والمياه تسوية جميع المسائل واالختالفات المتعلقة بأي⚫

لتسجيلأو حق تملك في األرض والمياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة ل

إلدارة آلية التسوية والتسجيل 2018تم وضع دليل إجراءات استرشادي موحد في شباط ⚫

والمعايير يوفر هذا الدليل بعض من اإلجراءات التفصيلية. لهيئة تسوية األراضي والمياه

الدنيا الالزمة لتسوية األراضي وتسجيل الملكية

ارب ، قامت هيئة تسوية األراضي والمياه  بترسيم وتسجيل ما يق2016منذ إنشائها عام ⚫

مليون دونم في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث كانت األغلبية الساحقة من1.3

2019-2018التسجيالت ما بين عامي 

من مساحة األرض األصلية% 30االقتطاعات الناتجة من األراضي يجب أال تتجاوز ⚫



ية صادر عن هيئة التسوية والمياه من بدا)عدد الُمالك
(2019أعمال التسوية حتى العام 

21

بلغت نسبة ➢

المالك الرجال 

فيما %( 67)

الك بلغت نسبة الم

%(33)النساء 

ويالحظ االختالف

في النسب 

واألرقام بين 

النساء والرجال 

بسبب اختالف 

الثقافه  والعادات

والتقاليد 

واألعراف مابين 

المحافظات



خطة النوع اإلجتماعي 
Gender Action Plan 

ريالعقاالتسجيلمشروعسيساند

المساواةلمراعاةعملخطةوضع⚫

اضياألرتسويةلهيئةالجنسينبين

الوعيزيادةبقصدوالمياه،

اءإلرسوالفرصواإلتاحةوالمشاركة

ليةعمإطارفيللنساءالملكيةحقوق

وكذلكلألراضيالمنظمالتسجيل

.بالرعايةاألولىالفئاتلحقوق

22



لماذا تعتبر حقوق المرأة في اإلسكان واألرض 
والملكية مهمة

األمنزيتعزشانهامنواألمالكاألرضتوفر⚫

.المعيشيةحياةوالالغذائي

توفرأنواألمالكواألرضاإلسكان،منلكليمكن⚫

.والطالقالترملحاالتفيأمانشبكة

نعمباشرا  دخال  توفرأنواألمالكلألرضيمكن⚫

كضمانأيضا  تعملكماوالبيع،اإليجارطريق

.ماليقرضعلىللحصول

عصنعلىتؤثر:األرضفيالرسميةالمرأةحقوق⚫

ودورالدخل،وتجميعاألسرة،فيالداخليالقرار

.األسرةاقتصادفيالكليالمرأة

تساهميالتالسياساتيةالتدابيرإحدىأنهاعلىتعرف⚫

.للمرأةاالقتصاديالتمكينفي
23



التحديات الرئيسية التي يواجها قطاع
األراضي في فلسطين

نظامدوجوعدمالىادىفلسطينلحكمالتاريخيةالحقبتعددعنناتجاالراضيقطاعيحكممتعددقانونيارثوجودان▪

.التحدياتاهمأحديعداالراضيلقطاعالناظمالقانونياإلطارتوحيدفانبالتاليالقطاع،هذالتنظيموميسرشاملقانوني

طاراإلموائمةوضمانكاملبشكلواالجراءاتالمعامالتلتنظيموتطويرهاالمعلوماتوتكنولوجياالعلميالتقدممواكبة▪

.لذلكالقانوني

تاريخهلغايةالتسويةاعمالانتهاءعدم▪

العقاريينوالوكالءالسماسرةعملتنظيموعدمومحدثةمكتملةومكانيةعقاريةبياناتقاعدةوجودعدم▪

.القطاعفيالعاملةالمؤسساتكلفياالنظمةبينالكاملالتكاملضرورة▪

.وطنيامعتمدةبمعاييرفلسطينفيللعقاراتالعقاريللتقديربياناتقاعدةوجودعدم▪

ويرتطعلىالقدرةعدموبالتالياوسلواتفاقتقسيماتضمنجبمناطقتعرفكانتالتيمناطقعلىالسيطرةعدم▪

.الفلسطينيةاالرضمنواسعةاجزاءواستثمار

.بالقطاعلالرتقاءالجهودتوجيهتضمنالسابقةالسنواتفيقطاعيةخطةوجودعدم▪

بسببوطنالارضالىالوصولعلىالقادرينوغيرالفلسطينيةالجنسيةيحملونالالفلسطينيينمنكبيرقسموجود▪

.الشتاتفياللجوء

يحملونالوالذينالفلسطينيةالجنسيةيحملونالذينالفلسطينيينمناالراضيمالككليشملوطنيرقموجودعدم▪

.الفلسطينيةالجنسية

.االراضيقطاعفيااللكترونيةالخدماتوتقديمتطويرعمليةويدعميسهلالكترونيتوقيعوجودعدم▪
24



على صعيد المرأةذـــــات التنفيـــتحدي

.بحقوقهاوالوعيالمعرفةإلىالمرأةتفتقر▪

قوقحعلىالحصولعلىقانونيا  أوثقافيا  القدرة،عدم▪

حقوقنقلأوالميراث،أواألسواق،خاللمناألرض

.الهبةأوالملكية،

ةالمتعلقالعاداتبفعلتنشأالتيالحقوقأمامحواجز▪

،العروسمهرالطالق،/الزواج)لألسرةالداخليةبالشؤون

.الزوجاتوتعدد

بمسحالقيامعندحاضرةتكونوالالمرأةتشاركال▪

.حدودهاتعيين/األراضي

مسحعملياتعندالمعرفينلجانفيالمرأةتشاركال▪

األراضي

ريةالذكوللسيطرةخاضعةتكونماغالبااألراضيملكية▪

25.(االستثناءاتبعضمع)العالمحولعامبشكل



توصيــــــات

منأكدللتوالتواصلالمجتمعيةالتوعيةأنشطةتعزيز▪
هدفهاتستالتيالتجمعاتفيالحقوقأصحابجميعأن
والتسجيل،التسويةوإجراءاتبأنشطةدرايةعلى

ةالمتاحالتظلماتمعالجةوآلياتالقانونيةواآلثار

اعاتالنزحلآلياتتعزيزفيالمحليالمجتمعإشراك▪
لنوعلحساسيةأكثروجعلهاالتسويةبأعمالالمرتبطة

منوتقللالعدالةتخدموبطريقةاالجتماعي،
.المحاكمأمامالمقدمةاالعتراضات

ةآليحولالوعيلزيادةالالزمةالتدابيركافةاتخاذ▪
رنشخاللمنذلكفيبما،والمظالمالشكاوىمعالجة
بهدفجهوزيتهافورمتتاليبشكلاالدعاءاتجداول
التسويةعمليةشفافيةتعزيز

26

اهوالمياألراضيتسويةهيئة❑

الحقفيهاينشأمؤسسة

ةالفلسطينياألراضيسلطة❑

لإلجراءاتمنفذةمؤسسة

يطلبهاالتيوالممارسات

سنداتبموجبالحقصاحب

وتوثيقهاالتسجيل



توصيــــات 

فيمحقوقهحولالسواءعلىوالنساءالرجالتثقيف⚫

وأهميةالتسجيلوعمليةوالممتلكات،األراضي

.المشتركةلألمالكالمشتركالتمليك

اصةوخالنساءمنالمختلفةالمجموعاتفيالتفكير⚫

اتوالريفيالفقيرات،)الدعممنلمزيديحتجنمن

.(الختعليما ،واألقل

يروتحضالفلسطينيةاألراضيسلطةطاقمتدريب⚫

الطاقمتساعدالتي(بذلكالبدءتم)التدريبيةاألدلة

.المالكينكافةحقوقإنفاذعلى

الفقراءومستهدفاتالنساءللالقانونيةالمساعدةتوفير⚫

رفعياألراضيقطاعفيالنسويةالمؤسساتإشراك⚫

.والنتائجالمخرجاتمنويحسنالوعيدرجةمن
27



توصيــــــات

بالملكيةالتصرفحق

رأة حيث يجب التركيز على دراسات تدرس تصرف الم✓
وع بتعديل قانون إزالة الشي( تصرف المالك بملكه ) 

ن بأن يصبح لسلطة األراضي دور في حل الخالفات م
خالل لجان أدارية 

( يا فيزيائ) ما في ما يتعلق بالتصرف على األرض أ✓
اضي فهو ليس ضمن صالحيات تدخل هيئة تسوية األر

والمياه و سلطة األراضي الفلسطينية 

لذى نوصي أن تكون هناك دراسات معمقة تدرس هذا ✓
ة الموضوع وتحديد الجهات المسؤولة سواءا قضائي
أو اجتماعية ، علما أن هناك ممارسات جيدة  في 

طينياألردن الشقيق  كمجتمع شبيه بالمجتمع الفلس

28

اهوالمياألراضيتسويةهيئة❑

الحقفيهاينشأمؤسسة

ةالفلسطينياألراضيسلطة❑

لإلجراءاتمنفذةمؤسسة

يطلبهاالتيوالممارسات

سنداتبموجبالحقصاحب

وتوثيقهاالتسجيل



شكرا لحسن استماعكم 
مع تحيات سلطة األراضي الفلسطينية 

29



  -، حقوق األرض والتنمية االقتصاديةاالجتماع  حول النوع تدريب 
 
االجتماعية للنساء ف

فلسطي   

2021-6-26السبت 

10:00–4:00

2021-6-27األحد 

9:30–1:30

حنان قاعود

مستشارة النوع االجتماعي والتطوير

لمياء شاللدة 

ةخبيرة نوع اجتماعي ومستشارة حقوقي



هدف اللقاء

لقائمةاواالنتهاكاتاالجتماع  النوعبمفاهيمالعامةالمعرفةتحسي   
.باألرضالمتعلقةوالمشاكلبالحقوقيتعلقفيما عليه

ورةوض  باألرضحقوقها عىلالمرأةحصولألهميةوالفهمالوع  زيادة
  الحيازةبأمنتمتعها 

 
لها،اديةواالقتصاالجتماعيةالتنميةتحقيقف

  للمرأةاألرضحقوقعىلللحصولالمختلفةالقنواتوكذلك
 
ف

.فلسطي   

  اع  االجتمالنوععىلالقائمةالرئيسيةوالتحدياتالقضايا تحديد
الت 

  قطاعتواجه
  األراض 

 
وحقوقزةالحياأمنعىلتؤثر وكيف،فلسطي   ف

  المرأة
 
  ف

  األراض 
 
رةالمناطقف اعمنالمتض  .الن  

  واألدواتاألساليبعىلالتعرف
  GLTNلهاتروجالت 

حلتسهلوالت 
اعات   عىلالن  

  حيازةأمنوتعزز األراض 
.للجميعاألراض 

اتوتبادلالتشبيك الخنر



التمرين األول



النوع االجتماع  

يمفهوم  
 
يثقاف يةوالثقافاالجتماعيةالعواملانيرىاجتماع 
يمعي  يبمجتمعالخاصةواالقتصادية  

 
يمايزمنف يه   

صفاتدديتحالت 
يوالمرأةالرجلوحقوقومسؤولياتوادواري  

 
بعايوت.المجتمعهذايف

يالذكريمنكليتعرضلذلك منواملالعلتلكوالدتهمايمنذيواألنت 
مايتنشئتهعىليؤثرممايالمختلفةالمجتمعمؤسساتخالل

.ونساءارجاالييصبحواياناىلاالجتماعية



https://m.youtube.com/watch?v=73vK6STcuoI



  عىل النوع االجتماع  
العنف المبت 

يأويةفتاأويرجاليأويامرأةيصيبأنُيرَجحأوييصيبمؤذ يفعلأيتشمل
 
صبيا

ينوعهمبسببنفسيةأويجنسيةأويبدنيةمعاناةأويبأذى وينجم.االجتماع 
يالعنف  

يالنوععىلالمبت  يوالتعسفالمساواةعدمعناالجتماع   
 
استخدامف

،العنفعىليقتصيواليويشمل.النوعبسببالسلطة عنفوالالجنس 
، ،واالتجاريالعائىل  دعارةوالالمبكر،الزواجأويالزواجعىلواإلكراهبالبشر
،واالعتداءواالستغاللالقشية، رصوالفالموارديمنوالحرمانالجنسيي  

.والخدمات



سياساتي اجتماعي

قوة جسدية اقتصادي

ما مفهوم القوة والنفوذ؟ 
ما الذي يعط  بعض الناس القوة؟ النفوذ؟



لماذا تصمت النساء والفتيات؟



  دائرة العنف ويصمي   عنه ويعود 
 
ذلك اىل العديد من النساء يبقي   ف

:عدة اسباب 

الخوف عىل نفسها وعىل أمنها من عنف اشد اذا ضحت بالعنف الحد •
  عوملت بها•

ح عىل الطريقة المهينة الت 
َ
فض

ُ
الخجل من ان ت

قناعتها بانها مذنبة ومقضة والعنف هو عقاب لها •
الهاالخوف ان يتخىل عنها المعتدى والذي تعتمد عليه اقتصاديا ه  واطف•
  حيات•

 
ئ طبيع  يحدث مع النساء ف هن اعتقاد بعض النساء ان العنف شت 

  حال خوف النساء من عدم تلقيها الدعم لها والطفالها من قبل االهل واالقارب•
 
ف

افصاحها عن العنف 
  تسكت عند تعرضها للعنف•

ام المجتمع للمرأة الت  .احن 
 من لوم المجتمع لها•

ً
.خوفا



  تملك األرض وال
 
وصول األطر القانونية والحقوقية الناظمة لحق النساء ف

اليها والسيطرة عليها 

ياإلعالنيحددي.1 ،عدممبدأياإلنسانلحقوقالعالم  يبمايالتميي    
عىللكذف 

يالجنس،أساس  
يالمكفولةبالحقوقالتمتعوف   

منالعديديبي  يومن.اإلعالنف 
فاألخرى،الحقوق يبالحقوقاإلعالنيعي   

كن،والسوالغذاء،الملكية،ف 
والتعليم

ف.2 يالعهدييعي  يقوقبالحوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوىل   
ف 

وينتك/واإلنضماموالعملوالثقافة،والصحة،والتعليم،والسكن،الغذاء،
بملكيةوثيقبشكلالحقوقهذهوترتبط.(العماليةاالتحادات)النقابات
ي  
إليهاوالوصولاألراض 



إىلولالدالمرأةضديالتميي  يأشكالجميععىلالقضاءاتفاقيةتدعو.3
ياءالنسبحقالتميي  يعىلللقضاءالمناسبةاإلجراءاتجميعاتخاذي  

ف 
منويوالنساءالرجالبي  يالمساواةمنالتحققأجلمنالريفيةالمناطق
يالمشاركة  
يقالحذلكويشمل.منهاواالستفادةالريفيةالتنميةف   

التعليم،ف 
يوالحقالسكن،عىلوالحصولوالقروض،التمويلعىلوالحصول  

 
ف

يتتضمنأنهايإىلاإلشارةبمكاناألهميةومن.المشاركة
 
ناتضماأيضا

يالمساواةقدمعىلللتعامل  
 
يإصالحاتمجالف  

واإلصالحاتاألراض 
يالزراعية

 
يتسويةإعادةخططمعجنبإىلجنبا  

األراض 



يالمؤتمري)بجي  يعملومنهاجإعالندعايلقدي.4 يالرابعالعالم   
(بالمرأةالمعت 

سكنعىلالحصولمنالنساءتمكي  يعىلللعملالحكومات(1995)
وعوإىلاألرض،إىلوالوصولالتكلفةمعقول يالشر  

 
اتإصالحإجراءف

يعية يبمايادية،االقتصالموارديإىلمتساويوصولالنساءلمنحوإداريةتشر  
ف 

يالحقذلك  
 
اثف يوملكيةالمي   

األخرىوالمواردياألراض 



يالنوعنزاعاتمعالجة ياالجتماع   
واألراض 

ترابحفنة:حالةدراسة

https://pwwsd.org/videos/ar

:للنقاشاالسئلةبعض

يماي اعاتاسبابه  منوالنساء؟الرجالبي  ياالرضعىلالي  
الحل؟برأيكمهويومايالمسؤول؟

https://pwwsd.org/videos/ar


  مهمة؟ 
  األراض 

 
لماذا حقوق المرأة ف

معيشةبلستحقيقوبي  يعليهايوالسيطرةاألرضملكيةبي  يترابطهناك.1
مستدامة

يوالي.2 تحققإنمايويوحسب،أنفسهنللنساءجيدةلألرضالنساءملكيةتعتي 
يلعائالتهنأفضلومخرجاتنتائج

 
أيضا

يتجعلهنلألرضالنساءملكيةإن.3  
اكواالشيللمشاركةأفضلوضعف  ي 

السكانيةالتجمعاتوداخلعائالتهنمعوالتفاوض

ايترتبطلألرضالنساءملكيةإن.4
 
أفراديلجميعذيةالتغمستوياتبارتفاعأيض

أساسعىلالعنفمنأقلمستوياتوبوجودياألغلب،عىللألطفالالعائلة،
االجتماعيةالنوع



  ملكيةمنالحرمانإن.5
 سبيشكالنعليها والسيطرةاألراض 

ً
با

 
ً
اإلقصاء/واالستبعادللفقر رئيسيا

اءالنسقدرةمنيحدانوتملكها األرضإىلالوصولمحدوديةإن.6

آثار لههبدور وهذا .االقتصاديوالتمكي   التمويلعىلالحصولعىل

ةالتغذيسوءمستوياتوارتفاعاألرسةرفاهيةعىلسلبية






