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 : تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية للنساء الفلسطينيات2الحق في الميراث 

 من خالل تسهيل الوصول الى حقوقهم اإلرثية

 

ساع  حقوق المراة وحمايتها من العنف وتعزيز اليات وصولها لحقوقهاا المرارو و و ااساسايو ياف ر  تارة تمتاين الماراة التاا ا  الماا 

للنهاو  ممتاناو الماراة الفلساطينيو مان ماين تمتينهاا مم تلاف  ا لا  وعاعها  لا   ارل اولوياتها الفلسطينا  مؤسسات المجتمع المفنا

لتعزيز مراركو المراة الفا لاو  اا المجتماع جنااا الا  جنال ماع الرجا   والثقا ي ووالمعر ي وو السياسي وو ااقتصادي وااجتما ي المجاات

 لف الارامج والمراريع.من مين م ت وعلي ل  قفل المساواة الف

 

ومن ا ر الحقوق ااقتصاديو وااجتما يو الحق  ا الملتيو، لطالما ان  ذا الحاق يساهر  اا التمتاين ااتقتصاادس للنساا ، ومان ا ار  وجا  

هن حقهان الملتيو  و الحق  ا الميراث، حيث تعال  ااصوات  ا الفترة ااميرة  ا المجتماع الفلساطينا مطالااوا مانصاان النساا  ومانح

 ا الميراث، حيث ان التثيار مان النساا  يحارمن مان حقهان  اا المياراث  اا المجتماع الفلساطينا ورلا  تحا  مااررات  افة، ومان ا ار 

 التحفيات التا تواج  النسا  للحصون  ل  حقهن  ا الميراث نل صها  ل  النحو التالا:

 المجتمع، ونظرة العيل والت جي  التا تمنع المر ة مان المطالااو محقهاا  المعيقات اإلجتما يو الناجمو  ن الثقا و الذكوريو السائفة  ا

  ا الميراث واعطرا ا التنازن  ن   ا  غلل األحوان، ماإلعا و إل  مو ها من مقا عو   لها  وإيذائها.

 ة لحرمانها من ميراثها، المعيقات القانونيو، والمتمثلو معفل وجود نص صريح يجرل حاات اإلحتيان واإلكراه التا تمارس عف المر 

وغياب قوة الردع القانونا معفل وجود  قومات مرافدة لمان يحارل المار ة مان ميراثهاا، ماإلعاا و إلا   افل وجاود نصاو  تفار  

 للمر ة تحصي  حقها مالميراث مقوة القانون.

 ث، والتا تؤدس إل  موت القضايو وعاياع المعيقات القضائيو واإلجرائيو والتا تتمث  مطون إجرا ات المحاكر مالنساو لقضايا الميرا

حق النسا ، واإلجرا ات القانونيو المعقفة التا تستغرق وقتاا  وييا  ا  مليو حصر اإلرث و رز الممتلتات والحصص واألراعا 

 مين الورثو،

 تعاااب المحااامين  ااا قضااايا كااذل  ا الرسااول المرتفعااو والتااا ا تقاافر  ليهااا الماار ة ماان الناحيااو الماديااو، المعيقااات ااقتصاااديو، حيااث

 األمر الذس يف ع كثير من النسا  إل  التنازن  ن حقهن مالميراث مقام   فل سلوك  ذا الطريق المعقف والرائ . الميراث،

 .المعيقات السياسيو ماصو  ا منا ق القفس مسال الجفار واإلستيي   ل  األراعا و ميك الغائاين 

 راعاا  اا  لساطين مان ناحياو كونهاا غيار مساجلو ، ومالتاالا صاعومو تنفياذ  س قارار قضاائا المعيقات المتعلقو موعاعيو معظار األ

 محصو المر ة من الميراث،  و حت  تقسير التركو نظراا لعفل وجود سجيت رسميو لألراعا يمتن الرجوع إليها.

 

  اا مالنجاا  وتتللا  الماعايو اا اوال  ا مفات لجهود اكمان  ا م  الوحيفة تتن ولر ه التحفيات، ذ من الميراث مرروع  ترة تالورت

 المساا مو مين من  ياتها  ا اا فان من التثير تحم  والتا المرروع من الثانيو المرحلو 2 الميراث مرروع يعتار و ااول  المرحلو

 اقتصاادياا  النساا  تمتاين  ا سا موللم كوسيلو والملتيو الميراث ال  الفلسطينيات النسا  وصون لتعزيز للمرروع، العال الهفن تحقيق  ا

 والقاااون المساااواة ماان  ااال جااو ملااق  لاا  المسااا فة مااين ماان المسااتهف و الفئااات وعااع تحسااين  لاا  يعماا  إلجاارا و ااذا ا. واجتما ياااا 
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.  وسااع  مراات ومقاولااو ايجاميااو للماار ة وااجتمااا ا ااقتصااادس التمتااين نحااو النظاارة  يهااا تتااون ثقا ااو وزرع الماار ة لملتيااو ااجتمااا ا

 شاؤون ومركاز المسايحيو الرااان جمعياو ماع ومالراراكو  لساطين  اا للمار ة ااقتصااديو/السياسيو التنميو تعزيز  ا رل  يسا ر وكنتيجو،

 .ااوروما ااتحاد من ومتموي  الفنماركيو التنيسو مسا فات مؤسسو مع ومالتعاون غزة قطاع  ا المر ة

 

زيااادة التمتااين والااو ا ماان مااين التثقيااف والتاافريل لراارائح واسااعو ماان المجتمااع المحلااا  يهاافن المرااروع  ااا مرحلتاا  الثانيااو الاا 

والمنظمات المجتمعيو النسائيو والحقوقيو ورل  لمسا فة النسا   ل  الحصون  لا  حقاوقهر ااجتما ياو وااقتصااديو، مان ماين تمتاين 

انظمو وااجارا ات الحالياو وتقافير مقترحاات جفيافة تضامن حصاون النسا  من الحصون  ل  حقوقهن اارثيو ورل  مالمطالاو متطوير ا

 النسا   ل  حقهن مالميراث.

 

سيركز المرروع  ا المرحلو الثانيو من العم  مع  ئات الرااب الذكور، كذل  الرجان والنساا ، الا  العما  ماع قاادة المجتمعاات المحلياو 

ع ال اا  وماا يتضامن  مان قطا اات مصار يو ومالياو وغير اا مان القطا اات والمجالس القرويو، والعم  مع رجان الفين وكاذل  القطاا

الهامو، والعم  مع الؤسسات الرسميو من وزارات و يئات وغير ا، سون تسهر  ذه العيقو والعم  مع  ذه الفئات  ا ملق ميئو ايجاميو 

 دا مو لحصون النسا   ل  حقوقهن  ا الميراث.

 

ما مين الضفو الغرميو وقظاع غزة موز و ما ماين الراركا   اا المرااروع، حياث سايتر تنفياذ اكثار مان سيتر تنفيذ مجمو و من اانرطو و

لقا  تو وس  ا مجان الحقوق ااقتصاديو وااجتما يو والحق  ا الميراث. كذل  ترتي  لجنو و نيو مان الجهاات الحتومياو وغيار  099

 اجرا ات الحصون  ل  الحق  ا الميراث، ومجمو و امرى من اانرطو .الحتوميو ، والعم   ل  انجاز دلي  ارشادس للنسا  حون 

 

 


