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ملخص تنفيذي

تقــدم هــذه الدراســة بيانــات وحتليــالت مدعمــة بأدلــة علميــة حــول ملكيــة األرض وعالقــات النــوع االجتماعــي وذلك 
ألغــراض البحــث والنقــاش علــى املســتويني احمللــي والدولــي. وهــي تهــدف إلــى تقــدمي توصيــات وتوجهــات تفصيليــة 
إلــى صانعــي السياســات، ومؤسســات املجتمــع املدنــي، والعبــني أساســيني آخريــن يف مجــال تعزيــز تبنــي وتطبيــق 
قوانــني، وسياســات وبرامــج حلمايــة وضمــان تطبيــق احلقــوق االقتصاديــة للنســاء، مــع تركيــز خــاص علــى وصــول 

النســاء إلــى األرض واملــوارد اإلنتاجيــة.

تشــكل هــذه الدراســة أساســاً حلمــالت مســتقبلية للتوعيــة واملناصــرة والتدخــالت الضاغطــة الالزمــة لتعزيــز 
احلقــوق االقتصاديــة للنســاء واملســاواة القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. وألغــراض هــذه الدراســة، مت 
تبنــي منهجيــة علميــة متعــددة األســاليب، واســتخدمت يف ســياقها أســاليب بحــث كيفيــة وكميــة مختلفــة يف جمــع 

ــزة.  ــل املرك ــة، وورش العم ــالت املعمق ــا االســتبانة، واملقاب ــن بينه ــات، وم البيان

مت إجــراء هــذا املســح مــع 493 امــرأة يف خمــس محافظــات يف الضفــة الغربيــة )جنــني، وقلقيليــة، وأريحــا ووادي 
ــس، ورفــح(. ومت إجــراء  ــالث محافظــات يف قطــاع غــزة )شــمال غــزة، وخانيون ــل( وث ــت حلــم، واخللي األردن، وبي
مقابــالت معمقــة مــع 60 امــرأة ورجــل وشــخصية مجتمعيــة قياديــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع ورش عمــل مركــزة مــع 60 

امــرأة وعامــالت وعاملــني يف مجــال الدراســة.

ــالل اإلســرائيلي والنظــام االجتماعــي  ــني االحت ــي ب ــززة بشــكل تبادل ــات املعقــدة واملع ــى العالق ــز الدراســة عل ترك
األبــوي الســائد مــن حيــث حرمــان النســاء مــن حقوقهــن بشــكل عــام، وحرمانهــن مــن األرض وحقوقهــن يف املــوارد 
اإلنتاجيــة بشــكل خــاص. كمــا تؤكــد الدراســة علــى أن الظــروف االجتماعيــة هــي نتــاج عوامــل بنيويــة ناجمــة عــن 
عوامــل سياســية، واقتصاديــة، وقانونيــة ومؤسســية. عــالوة علــى ذلــك، وبينمــا بينــت الدراســة عــدم وجــود سياســات 
أو اســتراتيجيات وطنيــة خاصــة بــاألرض، فإنهــا تشــير أيضــاً إلــى أن التوجهــات السياســاتية القائمــة املتعلقــة 
بــاألرض واملــوارد اإلنتاجيــة ال تتضمــن بوضــوح مرجعيــات اجتماعيــة ومتعلقــة بالنــوع االجتماعــي. رغــم ذلــك، 
هنالــك عــدد مــن االســتراتيجيات ذات العالقــة التــي ميكــن أن تشــكل أساســاً لعمليــات تنمويــة مســتقبلية يف هــذا 
ــوزارة شــؤون املــرأة(. عــالوة  ــة ل ــر القطاعي ــة عب ــل اســتراتيجية وزارة الزراعــة واالســتراتيجية الوطني املجــال )مث
علــى ذلــك، فــإن عمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ميثــل فرصــة إلدراج التحليــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
واالعتبــارات ذات العالقــة ضمــن عملهــا. ويف نفــس الوقــت، فــإن غالبيــة القوانــني الفلســطينية متنــح الرجــال 
والنســاء حقوقــاً متفاوتــة مبــا يصــب يف صالــح الرجــال قــي معظــم احلــاالت. ويف الظــروف الراهنــة، فــإن الغالبيــة 
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العظمــى مــن النســاء ال تتمتــع باحلقــوق املنصــوص عليهــا يف القانــون ألســباب تتعلــق أيضــاً بضعــف آليــات تنفيــذ 
القانــون. وتعمــل كل هــذه العوامــل مجتمعــًة ضــد حصــول املــرأة علــى حقوقهــا فيمــا يتعلــق بامتــالك األرض واملــوارد 

اإلنتاجيــة األخــرى والســيطرة عليهــا والوصــول إليهــا.

وضمــن هــذا الســياق، بينــت نتائــج الدراســة أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر الفلســطينية التــي شــملتها الدراســة 
يف مناطــق الريــف متتلــك قطــع األراضــي املقامــة عليهــا بيوتهــا، بينمــا %44.4 منهــا فقــط متتلــك أراٍض زراعيــة 
و%6.1 متتلــك أراٍض لغايــات اســتثمارية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تبــني أن %37.9 فقــط متتلــك ثــروة حيوانيــة 
)مــواٍش/ دواجــن(، و%5.9 متتلــك معــدات زراعيــة ميكانيكيــة و%4.3 متتلــك معــدات زراعيــة غيــر ميكانيكيــة. 
كمــا وتؤكــد الدراســة علــى أن الرجــال ميتلكــون ويســيطرون علــى الغالبيــة العظمــى مــن األراضــي واملــوارد اإلنتاجيــة.

ومــن بــني تلــك األســر التــي متتلــك أراٍض زراعيــة، تبــني أن الرجــال ميلكــون بالكامــل %76.3 مــن قطــع األراضــي 
الزراعيــة املصــرح عنهــا )بغــض النظــر عــن مســاحتها(، وأن ملكيــة %7.3 مــن تلــك األراضــي مشــتركة بــني النســاء 
وأزواجهــن. كمــا بينــت الدراســة أن الزوجــة متتلــك مبفردهــا %15 وأن ملكيــة %1.3 مــن األراضــي تعــود إلــى نســاء 
أخريــات مــن أفــراد العائلــة. أمــا فيمــا يتعلــق مبلكيــة املعــدات الزراعيــة غيــر امليكانيكية/التقليديــة، فبينــت الدراســة 
ــة  ــل  %70 مملوك ــاث مقاب ــور واإلن ــني الذك ــا مشــتركة ب ــة %5 أخــرى منه ــا وأن ملكي ــك %5 منه أن النســاء متتل
ــة  ــة امليكانيكي ــة املعــدات الزراعي ــر يف ملكي ــل الرجــال. وتظهــر الفجــوة بــني اجلنســني بشــكل أكب بالكامــل مــن قب
القيمــة )اجلــرارات الزراعية/التراكتــورات وأنظمــة الــري(، حيــث تبــني أن الرجــال ميتكلــون بشــكل حصري 93.2% 

منهــا مقابــل %3.4 ملكيــة مشــتركة بــني الرجــال والنســاء و %3.4 ملكيــة فرديــة لنســاء.

هنالــك مؤشــر آخــر حــول ملكيــة املــرأة لألراضــي، وهــو مســتمد مــن عمل هيئة تســوية األراضــي واملياه الفلســطينية، 
حيــث شــكلت نســبة النســاء الالئــي ميتلكــن أرض %32 مــن مجمــوع مالكــي األراضــي الذيــن اســتفادوا مــن عمليــة 
التســوية منــذ عــام 2016. 1  وينطــوي هــذا علــى كشــف إيضاحــي هــام مــن حيــث أنــه يقــدم مؤشــراً محدثــاً مللكيــة 
ــد  ــة عن ــة النســاء لألراضــي الزراعي ــي تضــع ملكي ــات الســابقة الت ــف أنواعهــا، يف حــني أن البيان األراضــي مبختل
نســبة %5 )اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2010( تناولــت فقــط األراضــي الزراعيــة. ومــع ذلــك، جتــدر 
اإلشــارة إلــى أن املؤشــرات اجلديــدة ال تكشــف عــن حجــم ملكيــة كل مــن الرجــال والنســاء، وال عــن نوعيــة أو قيمــة 

األراضــي اململوكــة. 2

هــذا، وقــد أشــارت الدراســة إلــى أن مســتويات الوصــول إلــى األرض مــن قبــل النســاء )مثــل اســتخدام األرض 
ومخرجاتهــا( تفــوق مســتويات الســيطرة علــى األرض واملــوارد اإلنتاجيــة )صنــع القــرار(، وأن تلــك املســتويات هــي 
أعلــى مــن مســتويات ملكيــة األراضــي. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى النســاء غيــر املتزوجــات والنســاء العامــالت 
الالئــي يحققــن دخــاًل ويســهمن يف دخــل العائلــة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن وضــع النســاء يف قطــاع غــزة أســوأ بالنســبة 
ــة ال يقتصــر  ــى عوامــل كلي ــك إل ــة. ويعــود ذل ــه بــني النســاء يف الضفــة الغربي ــة من ــة األرض واملــوارد اإلنتاجي مللكي

1   تاريخ املقابالت التي أجريت مع هيئة تسوية األراضي واملياه الفلسطينية هو 25 شباط 2020.
2   استناداً إلى مقابالت أجريت مع طاقم وإدارة هيئة تسوية األراضي واملياه الفلسطينية، التقرير السنوي، 2018.

https://lwsc.ps/admin/kcfinder/upload/files/reportfor2018.pdf
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تأثيرهــا علــى النســاء وإمنــا ميتــد ليشــمل اجلميــع، ومــن ضمنهــا محدوديــة األرض املتاحــة، واالكتظــاظ الســكاني 
واإلغــالق اإلســرائيلي لقطــاع غــزة.

تقــدم الدراســة عــدداً مــن التوصيــات، ومــن ضمنهــا توصيــات إلصالحــات قانونيــة وأخــرى يف مجــال السياســات 
ــا  ــدى اجلهــات ذات االختصــاص ومــن ضمنه ــذ وحتســني املســاءلة ل ــة التنفي بهــدف التحقــق مــن املســاواة وفاعلي
مؤسســات النظــام الشــرطي/القضائي، وتوصيــات لتبنــي آليــات تنفيذيــة فعالــة ومراعيــة للنــوع االجتماعــي، 
وتهميشــاً يف صياغــة السياســات ذات العالقــة بــاألرض، وتوفيــر معلومــات  وإشــراك اجلهــات األكثــر ضعفــاً 
وافيــة ودقيقــة حــول عمليــات صنــع القــرار وإحصــاءات مفصلــة حســب النــوع االجتماعــي حــول األرض والزراعــة، 
وحتســني املدخــالت الزراعيــة واخلدمــات اإلرشــادية لتلبيــة احتياجــات النســاء بفعاليــة، ودعــم حمــالت التوعيــة 
العامــة ومحــو األميــة القانونيــة. وتتمثــل إحــدى أبــرز التوصيــات يف تأســيس مجموعــة عمــل وطنيــة حــول األرض، 
واملــوارد اإلنتاجيــة واملســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. وميكــن أن تتضمــن مجموعــة العمــل تلــك ممثــالت/
يــن عــن وزارات ومؤسســات حكوميــة ومؤسســات نســوية وقانونيــة. وميكــن أن ينــاط بهــذه املجموعــة مهمــة حتســني 
مســتوى متتــع النســاء بحقوقهــن فيمــا يتعلــق بــاألرض واملــوارد اإلنتاجيــة مــن خــالل التواصــل الداعــم مــع صانعــي 
السياســات واملشــرعني جنبــاً إلــى جنــب مــع تعزيــز جــودة البيانــات وتبــادل املعلومــات واخلبــرات وتعزيــز التشــبيك 

والتواصــل بــني املؤسســات املهتمــة يف هــذا املجــال.



10



القسم األول:
املقدمة واملنهجية

11



12

املقدمة
تواجــه النســاء الفلســطينيات العديــد مــن العقبــات اخلارجيــة والداخليــة التــي تؤثــر علــى قدرتهــن علــى التمتــع بحقوقهــن اإلنســانية يف الوصــول 
ــاون االقتصــادي  ــة التع ــي صــادر عــن منظم ــر عامل ــاً لتقري ــة األخــرى. ووفق ــوارد اإلنتاجي ــى امل ــا وعل ــا والســيطرة عليه ــى األرض وامتالكه إل
والتنميــة )2019(، تعانــي املــرأة الفلســطينية مــن محدوديــة مســتوى الوصــول إلــى املــوارد اإلنتاجيــة واملاليــة. 3 فاالحتــالل العســكري املطــول 
املقتــرن بنظــام اجتماعــي أبــوي ينتجــان ويعــززان بنــى اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة وثقافيــة ومؤسســية، مــن شــأنها أن تعيــق التقــدم نحــو 
عالقــات وأدوار وحقــوق عادلــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. كمــا أنهــا حتــد مــن القــدرة علــى التمتــع بحــق اإلنســان يف التنميــة وغيرهــا 
مــن احلقــوق املنصــوص عليهــا يف قوانــني ومواثيــق دوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان. وتــزداد آفــاق حتقيــق تنميــة ذات معنــى حقيقــي تدهــوراً 
جــراء السياســات املضــادة للتنميــة التــي ينتهجهــا االحتــالل، مبــا يف ذلــك مصــادرة األراضــي، وبنــاء املســتوطنات، والســيطرة علــى األراضــي 
وغيرهــا مــن املــوارد الطبيعيــة، فضــال عــن نظــام اإلغــالق احملكــم اجلائــر. وبالنســبة للنســاء، يجــب النظــر إلــى موضــوع وصولهــن إلــى األرض 
وامتالكهــا، وبالتالــي ســبل معيشــتهن، ضمــن ســياق هــذا الواقــع املــزدوج املتمثــل يف االحتــالل والنظــام األبــوي. ويف ذات الوقــت، فــإن ملكيــة 
ــر أساســية لضمــان نيــل حقوقهــن يف املســاواة  ــة تعتب ــى غيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجي النســاء لــألرض ووصولهــن إليهــا والســيطرة عليهــا وعل

وحتقيــق معاييــر معيشــة مناســبة.

علــى ضــوء ذلــك، تقــدم هــذه الدراســة بيانــات وحتليــل مدعــم بأدلــة لغايــات البحــث والنقــاش محليــاً ودوليــاً حــول ملكيــة األرض والعالقــات 
بــني الرجــال والنســاء. وهــي تهــدف إلــى تقــدمي توجيهــات وإرشــادات تفصيليــة إلــى صانعات/عــي السياســات، ومؤسســات املجتمــع املدنــي 
والعبات/يــن أساســيات/ين أخريات/آخريــن يف مجــال تعزيــز تبنــي وتطبيــق قوانــني، وسياســات وبرامــج حلمايــة وحتقيــق احلقــوق االقتصاديــة 
للنســاء، مــع تركيــز خــاص علــى وصــول النســاء لــألرض واملــوارد اإلنتاجيــة. كمــا تشــكل هــذه الدراســة أساســاً حلمــالت مســتقبلية للتوعيــة 

واملناصــرة والتدخــالت الضاغطــة الالزمــة لتعزيــز احلقــوق االقتصاديــة للنســاء واملســاواة القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

وعليه، فإن هذه الدراسة تتناول ما يلي:

توفيــر خلفيــة ســياقية )دوليــًا ومحليــًا( حــول واقــع ملكيــة النســاء لــأرض والوصــول إلــى األراضــي واملــوارد اإلنتاجيــة . 1
والســيطرة عليهــا.

استكشــاف احلقائــق علــى أرض الواقــع فيمــا يتعلــق مبلكيــة النســاء لــأرض واملــوارد اإلنتاجيــة، والوصــول إلــى األرض . 2
والســيطرة عليهــا مقارنــًة بالرجــال، مــع مراعــاة التبايــن اإلقليمــي ومتغيــرات اجتماعيــة - اقتصاديــة أخــرى.

دراســة العالقــة بــن النزاعــات علــى األرض، والعنــف املجتمعــي، والعنــف بحــق املــرأة جنبــًا إلــى جنــب مــع دور أنظمــة . 3
العدالــة الرســمية )احلكوميــة( وغيــر الرســمية )العشــائرية( يف حــل تلــك النزاعــات.

تفحــص املعيقــات السياســية والقانونيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة التــي حتــد مــن تطبيــق حقــوق املــرأة . 4
يف األرض واملــوارد اإلنتاجيــة األخــرى.

3  Social Institutions and Gender Index (SIGI) – OECD, 2019. Global Report: Transferring challenges into opportunities. 
يعــرف التقريــر »الوصــول إلــى املــوارد اإلنتاجيــة واملاليــة« بأنــه وصــول آمــن إلــى: أصــول عقاريــة )اأرض(، وأصــول غيــر عقاريــة، ومــوارد ماليــة رســمية، وحقــوق مــكان العمــل. مســتوى التقييــد 

)%65( املذكــور يف الضفــة الغربيــة وغــزة يقابلــه %34 يف العــراق، و%38 يف املغــرب، و%41 يف كل مــن الســعودية واجلزائــر، و%43 يف األردن، و%45 يف لبنــان، و%78 يف الكاميــرون.
https//:read.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en#page1 
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تقــدمي ومضــات إيضاحيــة حــول متغيــرات تفســيرية رئيســية مرتبطــة مبــدى متتــع النســاء بحقوقهــن يف األرض، مبــا . 5
يف ذلــك التمكــن الشــخصي، ومتغيــرات أخــرى ذات عالقــة مثــل احلالــة االجتماعية/الزوجيــة والعمالــة والوعــي.

تقــدمي مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز االســتجابة اجلندريــة )علــى أســاس النــوع االجتماعــي( حلقــوق النســاء يف . 6
الوصــول إلــى األرض والســيطرة عليهــا وغيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجيــة، مبــا يصــب يف جهــود حتســن رفاهيــة النســاء 

والفتيــات وســبل معيشــتهن، وتعظيــم أدوارهــن يف التجمعــات الســكانية كمشــاركات متســاويات يف عمليــة التنميــة.

منهجية البحث
ألغــراض هــذه الدراســة، مت تبنــي منهجيــة ذات طــرق متعــددة، اســتخدمت يف ســياقها طــرق كيفيــة وكميــة مختلفــة يف جمــع البيانــات، ومــن 

بينهــا االســتبانة، واملقابــالت املعمقــة، وورش العمــل املركــزة. 

املراجعة املكتبية

قــام فريــق البحــث مبراجعــة مصــادر البحــث والبيانــات الرســمية املتوفــرة علــى املســتويني احمللــي والدولــي. وتضمنــت هــذه املصــادر دراســات، 
وتقاريــر، وبيانــات صــادرة عــن وكاالت األمم املتحــدة ومصــادر حكوميــة )مثــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه، وســلطة األراضــي الفلســطينية، 
ــن مؤسســات  ــا م ــدس( وغيره ــة يف الق ــد األبحــاث التطبيقي ــل معه ــز أبحــاث مســتقلة )مث ــزي لإلحصــاء الفلســطيني( ومراك ــاز املرك واجله
املجتمــع املدنــي واملؤسســات النســائية )مثــل مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي(. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام الفريــق بدراســة أدوات 

ومواثيــق دوليــة قانونيــة وأخــرى متعلقــة بحقــوق اإلنســان جنبــاً إلــى جنــب مــع تقاريــر أخــرى ذات عالقــة باحلــق يف األراضــي.

املسح 

ــة، وحجــم  ــوع ومــكان الســكن، وظــروف الســكن، والعمال ــة أساســية كالعمــر، ووضــع اللجــوء، ون ــى معلومــات دميغرافي اشــتملت الدراســة عل
ــك مــن الظــروف املعيشــية. ــر ذل ــة، واحملافظــة، والدخــل، وغي ــة االجتماعي األســرة، واحلال

مت إجــراء املســح يف خمــس محافظــات يف الضفــة الغربيــة )جنــني، وقلقيليــة، وأريحــا ووادي األردن، وبيــت حلــم، واخلليــل( وثــالث محافظــات 
يف قطــاع غــزة )شــمال غــزة، وخانيونــس، ورفــح(. ويرتبــط النطــاق اجلغــرايف للدراســة بشــكل أساســي مبحدوديــة املــوارد )علــى ســبيل املثــال 
محدوديــة الوصــول بســبب االحتــالل والفقــر(. ومــع ذلــك، فــإن مــا مت اختيــاره مــن احملافظــات والتجمعــات لتضمينهــا يف املســح جــاء يف ســياق 
محاولــة توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن التنــوع اجلغــرايف، والسياســي، والثقــايف، واالقتصــادي. وقــد أخــذت عمليــة االختيــار بعــني االعتبــار توزيــع 
ــع الســكاني )ريفــي وحضــري(،  ــوع التجم ــوب(، ون ــوع اإلقليمــي )شــمال، ووســط، وجن ــالل، والتن ــاكات االحت ــود وانته ــاجت عــن قي املناطــق الن
وحجــم الســكان، ومــدى االعتمــاد علــى الزراعــة يف املعيشــة، وآفــاق اســتثمار احلكومــة والقطــاع اخلــاص يف املنطقــة مســتقباًل. 4 وباحملصلــة، 
قــام مركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة )أوراد( مبســح 493 امــرأة )391 امــرأة يف الضفــة الغربيــة و 102 امــرأة يف قطــاع غــزة(، إذ مت 
ــوع يف الظــروف  ــة للتن ــة كافي ــق تغطي ــك بهــدف حتقي ــة؛ وذل ــة جتمعــات ســكانية يف كل محافظــة مــن محافظــات الضفــة الغربي ــار ثالث اختي
والدميوغرافيــا. أمــا يف قطــاع غــزة، فتــم اختيــار جتمــع ســكني واحــد فقــط ألن مســتوى التنــوع االجتماعــي والدميوغــرايف يف غــزة أقــل مــن 

4   للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن عينة التجمعات السكانية، يرجى الرجوع إلى امللحق 2. 
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الضفــة الغربيــة بســبب صغــر املســاحة اجلغرافيــة، والواقــع السياســي، وارتفــاع نســبة الالجئــني مــن مجمــوع الســكان مقارنــة بالضفــة الغربيــة. 
وعليــه، فقــد مت تضمــني 18 جتمعــاً ســكانياً يف املســح.

مت اختيــار النســاء يف كل مــن التجمعــات الســكانية مــن خــالل عينــة عشــوائية منتظمــة لألســر، إذ مت تقســيم كل جتمــع ســكاني إلــى عــدد مــن 
وحــدات املعاينــة األوليــة )PSUs( باســتخدام اخلرائــط واحلــدود التــي حددهــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. ومــن ثــم، قــام فريــق 
العمــل باختيــار عينــة مــن وحــدات املعاينــة األوليــة ومت اختيــار األســر بنــاًء علــى فتــرة معاينــة متســقة )ألخــذ العينــات(. وعنــد دخــول املنــزل، 
تقــوم الباحثــة بإجــراء مقابلــة مــع ربــة األســرة )أو امــرأة مســؤولة أخــرى  تكــون لديهــا معرفــة ودرايــة بظــروف األســرة وديناميكياتهــا(. وقــد 

تضمنــت عينــة املســح 78 اســتبانة لــكل محافظــة )يف الضفــة الغربيــة( و34 اســتبانة لــكل محافظــة )يف قطــاع غــزة(.

مت إجــراء الدراســة علــى النســاء البالغــات مــن خــالل مقابــالت وجهــا لوجــه داخــل منازلهــن، مــع احلفــاظ علــى ســرية بياناتهــن. وقــد مت عقــد 
ــى أســاليب إجــراء مقابــالت علــى  ــات الالئــي يتمعــن أساســاً بخبــرة متميــزة يف إجــراء املقابــالت، مــع التركيــز عل تدريــب متخصــص للباحث
أســاس النــوع االجتماعــي، واملعاييــر األخالقيــة يف إجــراء البحــوث، واختيــار العينــات، والتحقــق مــن جــودة البيانــات. وقــد رافــق كل فريــق مــن 
الباحثــني مشــرف/ة لضمــان اجلــودة والتنفيــذ يف الوقــت احملــدد. وبعــد االنتهــاء مــن جمــع البيانــات، مت الشــروع بإدخــال البيانــات، ممــا مكــن 

مــن إجــراء مجموعــة متكاملــة مــن التحليــالت وعمليــات التبويــب املتقاطعــة.

املقابالت املعمقة

اســتكمل فريــق البحــث املعرفــة املكتســبة مــن مســح النســاء مبقابــالت معمقــة مــع 28 امــرأة و16 رجــاًل مت اختيارهــم مــن جميــع التجمعــات 
الســكانية املشــمولة ومــن األســر املســتهدفة مــن املســح. وقــد قــام فريــق البحــث امليدانــي باختيارهــم مــع مراعــاة محاولــة العمــل مــا أمكــن 
علــى شــمول املســتويات املتفاوتــة مللكيــة األرض واحلرمــان، ومبــا يعكــس مختلــف الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
للتجمعــات الســكانية. باإلضافــة إلــى ذلــك، أجــرى فريــق البحــث مقابــالت مــع 16 خبيــراً/ًة مجتمعيــاً )نصفهــم مــن اإلنــاث والنصــف اآلخــر 
مــن الذكــور(. 5 وتشــمل قائمــة أولئــك األشــخاص نســاء ورجــال أعضــاء مجالــس محليــة، وممثلني/ممثــالت عــن منظمــات غيــر حكوميــة 
ومؤسســات مجتمعيــة عاملــة يف التجمعــات الســكانية، وأعضاء/عضــوات تعاونيــات ومنظمــات نســائية، وموظفات/يــن محليات/يــن يف هيئــة 
تســوية األراضــي وامليــاه جنبــاً إلــى جنــب مــع مهنيــني متخصصــني مــن مهندســني ومحامــني مــن كال اجلنســني. مت اســتكمال اســتبانات املســح 

وإجــراء املقابــالت املعمقــة يف التجمعــات الســكانية خــالل الفتــرة مــن أيلــول إلــى كانــون األول 2019. 

اجلدول 1: توزيع املقابالت املعمقة

خبراء / خبيرات املجتمع احمللي رجال  نساء 

10 10 20 الضفة الغربية 

6 6 8 قطاع غزة

16 16 28 املجموع

ــاه، ووزارة  ــة تســوية األراضــي واملي ــن عــن ســلطة األراضــي الفلســطينية 6، وهيئ ــالت مــع ممثالت/ي ــق البحــث بإجــراء مقاب ــام فري ــا ق كم
شــؤون املــرأة.7

5   يتضمن امللحق رقم 2 قائمة باخلبراء/اخلبيرات والقادة احملليني.
6   تاريخ املقابلة: 19 شباط 2020.

7    تاريخ املقابلة: 10 شباط 2020.
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ورش العمل املركزة

قــام فريــق البحــث بتنظيــم ورشــتي عمــل مركزتــني ملجموعتــني مــن النســاء، شــاركت يف إحداهمــا 16 امــرأة يف اجلــزء اجلنوبــي مــن محافظــة 
اخلليــل )يطــا(، ومت عقــد األخــرى مبشــاركة 16 امــرأة يف املنطقــة الشــرقية مــن خانيونــس يف قطــاع غــزة )عبســان الكبيــرة(. وقــد كانــت املنطقتــان 
املســتهدفتان مــن ضمــن احملافظــات املختــارة )التــي اســتهدفها املســح( ومتثــالن أمناطــاً اجتماعيــة وثقافيــة متفاوتــة. علــى ســبيل املثــال، يعتبــر 
اجلــزء اجلنوبــي مــن محافظــة اخلليــل أحــد أكثــر املناطــق فقــراً ومتســكاً بالتقاليــد. وتخضــع غالبيــة األراضــي يف تلــك املنطقــة للســيطرة 
اإلســرائيلية وتشــهد توســعاً اســتيطانياً علــى نحــو مســتمر. أمــا يف غــزة، فــإن منطقــة شــرق خانيونــس تعتبــر زراعيــة مبعــدالت حيــازة كبيرة نســبيا 
لألراضــي مقارنــة باملناطــق األخــرى يف غــزة. وتتأثــر هــذه املنطقــة أيضــاً باالعتــداءات اإلســرائيلية واملواجهــات مــع اجليــش اإلســرائيلي. وقــد مت 
عقــد ورشــة عمــل مركــزة يف كل منطقــة مــع نســاء تعرضــن لتمييــز مــن النظــام القانونــي الرســمي أو غيــر الرســمي. وقــد مت اختيارهــن بالتعــاون 

مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات النســائية التــي تتلقــى شــكاوى مــن النســاء وحتــاول العمــل معهــن للدفــاع عــن حقوقهــن. 

كمــا مت عقــد ورشــة عمــل مركــزة مــع ذوات/ي خبــرة يف قطــاع غــزة وورشــة أخــرى يف الضفــة الغربيــة، حيــث تضمنــت قائمــة احلضــور ممثلــني/
ات عــن مؤسســات ذات عالقــة، مبــا يف ذلــك منظمــات نســائية، ومقدمــات/ي خدمــات قانونيــة، ومنظمــات غيــر حكوميــة، ومؤسســات حكوميــة 
ــات مــع أعضاء/عضــوات مجموعــة عمــل  ــى ذلــك، مت عقــد ورشــة عمــل للتحقــق مــن دقــة املعطي ــراء قانونيــني8. عــالوة عل وأكادمييــني وخب

املناصــرة يف الضفــة الغربيــة ملزيــد مــن النقــاش والتحقــق مــن دقــة املعطيــات وتقــدمي توصيــات.

محددات البحث والتحديات
عنــد مراجعــة الدراســة، ال بــد مــن األخــذ بعــني االعتبــار وجــود محــددات منهجيــة. فبينمــا يعتبــر احلجــم الكلــي لعينــة املســح كافيــاً لتوفيــر 
مســتوى مــن الثقــة يف إمكانيــة التعميــم للنتائــج بنســبة %95 بهامــش خطــأ ال يتجــاوز %4.4، يجــب التعامــل مــع عمليــة تبويب/تفصيــل بيانــات 
الضفــة الغربيــة عــن بيانــات قطــاع غــزة علــى أســاس أنهــا توفــر مؤشــرات إرشــادية )indicative( وليســت قطعيــة )inconclusive(، مــع 
أهميــة اســتخدام عينــات أكبــر يف املســتقبل. وكمــا هــو مبــني أعــاله، مت اختيــار العينــة مــن جتمعــات ســكانية يف 8 محافظــات يف الضفــة الغربيــة 
وغــزة. وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد مت التحقــق مــن أن الدراســة تضمنــت مســتوى عــاٍل مــن التنــوع مــن حيــث الســياق، إال أنــه يجــب أن يتــم التعامــل 
مــع النتائــج بحــذر عنــد مناقشــة ظــروف احملافظــات غيــر املدرجــة يف املســح. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ويف حــني أن هــذه الدراســة توفــر بيانــات 
كميــة عــن ملكيــة األرض والوصــول إليهــا والســيطرة عليهــا، ينبغــي مراعــاة أن الدراســة لــم تصمــم لتوفيــر بيانــات كميــة عــن احلجــم النســبي 
لــألرض التــي متلكهــا كل واحــدة مــن النســاء املشــاركات وال حتــى عــن جودة/نوعيــة األرض وقيمتهــا الســوقية. لكــن البيانــات النوعيــة تتضمــن 
ومضــات إيضاحيــة مفادهــا أنــه حتــى عندمــا متتلــك النســاء أرضــاً، فــإن جودة/نوعيــة وقيمــة تلــك األرض غالبــاً مــا تكــون أقــل مــن تلــك التــي 
ميلكهــا الرجــال. وأخيــراً، يف حــني كان معــدل عــدم االســتجابة للمســح متدنيــاً جــداً )أقــل مــن %1.5(، الحــظ فريــق البحــث وجــود تخــوف وقلــق 
لــدى بعــض النســاء مــن تقــدمي بيانــات ومعلومــات خاصــة، وعلــى وجــه اخلصــوص فيمــا يتعلــق بخالفــات مــع أفــراد أســرة آخريــن )ال ســيما مــع 

اإلخــوة( علــى األرض أو غيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجيــة، حيــث اعتبــرن ذلــك معيبــاً وضــاراً لهــن يف نفــس الوقــت.

8   يتضمن امللحق رقم 4 قائمة بأبرز اخلبراء والقادة احملليني.
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القسم الثاني:
خلفية وسياق الدراسة
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يقدم القسم التالي ومضات أيضاحية مستمدة من جتارب عاملية ووثائق قانونية دولية جنباً إلى جنب مع ملخص للسياق الفلسطيني. 

السياق العاملي: الدروس املستمدة
تقــدم الدراســات البحثيــة دليــاًل علــى وجــود ترابــط بــني ملكيــة األرض والســيطرة عليهــا وبــني حتقيــق ســبل معيشــة مســتدامة. وال تعتبــر ملكيــة 
النســاء لــألرض جيــدة للنســاء أنفســهن وحســب، وإمنــا حتقــق نتائــج ومخرجــات أفضــل لعائالتهــن أيضــاً. كمــا تبــني أن ملكيــة النســاء لــألرض 
جتعلهــن يف وضــع أفضــل للمشــاركة واالشــتراك والتفــاوض مــع عائالتهــن وداخــل التجمعــات الســكانية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير الدراســات 
إلــى أن ملكيــة النســاء لــألرض ترتبــط أيًضــا بارتفــاع مســتويات التغذيــة جلميــع أفــراد العائلــة، لألطفــال علــى األغلــب، وبوجــود مســتويات أقــل 
مــن العنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي9. يف املقابــل، تظهــر التجــارب الدوليــة أن احلرمــان مــن ملكيــة األراضــي والســيطرة عليهــا يشــكالن 
ســبباً رئيســياً للفقــر واالســتبعاد / اإلقصــاء10. عــالوة علــى ذلــك، تشــير الدراســات إلــى أن محدوديــة الوصــول إلــى األرض ومتلكهــا يحــدان 
مــن قــدرة النســاء علــى احلصــول علــى التمويــل والتمكــني االقتصــادي. وهــذا بــدوره لــه آثــار ســلبية علــى رفاهيــة األســرة وارتفــاع مســتويات 

ســوء التغذيــة11.

إن حرمــان النســاء مــن حقوقهــن يف األرض يشــكل حتديــاً عامليــاً متعمــق اجلــذور. إذ تؤكــد منظمــة األغذيــة والزراعــة )2018( بشــكل ال لبــس 
فيــه أنــه »بصــرف النظــر عــن نــوع املؤشــر املســتخدم، فــإن األدلــة تشــير إلــى أن النســاء محرومــات بشــكل كبيــر مقارنــة بالرجــال فيمــا يتعلــق 
بحقوقهــن يف األرض. وينطبــق هــذا علــى جميــع أبعــاد احلقــوق يف األرض املرتبطــة باألراضــي الزراعيــة: امللكيــة، واإلدارة، والتحويــل، واحلقــوق 
االقتصاديــة«12. وفًقــا للبنــك الدولــي )2019(، فــإن النســاء يف نصــف دول العالــم ال تتمتــع بحقــوق متســاوية )بشــكل عــام( ويف )ملكيــة( األرض 
رغــم احلمايــة القانونيــة13. وفًقــا لهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة ومكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان )2013(، تعتــرف 115 دولــة علــى األقــل 

بحقــوق ملكيــة متســاوية للنســاء مــع الرجــال. أمــا يف العالــم العربــي، فقــد اعتمــدت تونــس فقــط حقوقــاً متســاوية يف امليــراث.

تشــير األبحــاث علــى مســتوى العالــم إلــى مجموعتــني مترابطتــني مــن األســباب الكامنــة وراء التفــاوت يف ملكيــة األرض والســيطرة عليهــا علــى 
ــق املجموعــة األولــى مــن األســباب باألطــر القانونيــة واملؤسســية الرســمية وغيــر الرســمية منهــا ومبســتوى  أســاس النــوع االجتماعــي. وتتعل
التطبيــق. وتتعلــق املجموعــة األخــرى )مــن األســباب( باملؤسســات االجتماعيــة مثــل العائلــة واألنظمــة الزوجيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع األمنــاط 
الثقافيــة واملعتقــدات. ويف كلتــا احلالتــني، ينبغــي أن يتــم التعامــل مــع األســباب البنيوية/الهيكليــة )املصــادر االقتصاديــة والسياســية واملؤسســية 
للســلطة( واألســباب الثقافيــة علــى أســاس أنهــا مترابطــة بشــكل تبادلــي ومدعمــة ومعــززة لبعضهــا البعــض. وبشــكل عــام، فــإن ملكيــة األرض 
والوصــول إليهــا والســيطرة عليهــا تتأثــر بكيفيــة رؤيــة املجتمعــات لــألدوار علــى أســاس النــوع االجتماعــي، والقيمــة املخصصــة لهــذه األدوار، 
وبالتالــي ماهيــة احلقــوق التــي تتمتــع بهــا كل مجموعــة، واآلثــار املترتبــة علــى العالقــات األبويــة الســائدة التــي تســتند إلــى افتــراض مفــاده أن 
9  FAO, 2018. http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf
Landesa Rural Development Institute, 2019. https://www.landesa.org/blog-closing-the-crop-gap-transformative-change-through-womens-land-rights
10  UN Women and OHCHR, 2013. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land
11  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Centre, “Gender equality and the MDGs: what are 
the missing dimensions?” 2010, available from: 
www.oecd.org/dev/poverty/45987065.pdf; and Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, Women’s Economic Empowerment to Foster Food Security: 
Case Studies from Developing Countries (2011). 

تقدم هذه املصادر دلياًل على أن معاناة األطفال يف البلدان التي تفتقر فيها النساء حلقوق متلك األرض أو حق احلصول على التمويل تكون أكبر ومبعدل %60 و %85ـ، على التوالي.
12 FAO, 2018. http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf
13 The World Bank, 2019. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/03/25/women-in-half-the-world-still-denied-land-
property-rights-despite-laws

18



19

الرجــال يتمتعــون باحلــق يف أن يكونــوا مســؤولني )عــن النســاء( وبالتالــي باحلــق يف التحكــم بأجســادهن وقراراتهــن وبحياتهــن اجلنســية بصفــة 
عامــة. ومبوجــب هــذا الترتيــب، مــن املتوقــع أن تقبــل النســاء بالترتيبــات الســائدة وأن يعتبرنهــا إيجابيــة ألنفســهن وأســرهن واملجتمــع ككل. 14

ويف ظــل الواقــع املريــر للتمييــز واحلرمــان مــن احلقــوق، أكــدت املواثيــق واالتفاقيــات القانونيــة الدوليــة علــى مــدى ضــرورة حمايــة احلقــوق يف 
امتــالك األرض والوصــول إليهــا وغيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجيــة. فيمــا يلــي أمثلــة علــى الوثائــق الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، التــي تدعــو إلــى 

املســاواة يف التنميــة االقتصاديــة، واحلقــوق يف األرض واملــوارد:

يحــدد اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان مبــدأ عــدم التمييــز، مبــا يف ذلــك علــى أســاس اجلنــس، ويف التمتــع باحلقــوق املكفولــة يف اإلعــالن. ومن 
بــني العديــد مــن احلقــوق األخــرى، يعتــرف اإلعــالن باحلقــوق يف امللكيــة، والغــذاء، والســكن، والتعليــم. 15 كمــا يعتــرف العهــد الدولــي اخلــاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية باحلقــوق يف الغــذاء، والســكن، والتعليــم، والصحــة، والثقافــة، والعمــل واإلنضمام/تكويــن النقابــات )االحتــادات 
العماليــة(. وترتبــط هــذه احلقــوق بشــكل وثيــق مبلكيــة األراضــي والوصــول إليهــا. 16 وتدعــو اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة الــدول إلــى اتخــاذ جميــع اإلجــراءات املناســبة للقضــاء علــى التمييــز بحــق النســاء يف املناطــق الريفيــة مــن أجــل التحقــق مــن املســاواة بــني 
الرجــال والنســاء ومــن املشــاركة يف التنميــة الريفيــة واالســتفادة منهــا. ويشــمل ذلــك احلــق يف التعليــم، واحلصــول علــى التمويــل والقــروض، 
واحلصــول علــى الســكن، واحلــق يف املشــاركة. ومــن األهميــة مبــكان اإلشــارة إلــى أنهــا تتضمــن أيضــاً ضمانــات للتعامــل علــى قــدم املســاواة يف 

مجــال إصالحــات األراضــي واإلصالحــات الزراعيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع خطــط إعــادة تســوية األراضــي. 17   

يؤكــد إعــالن احلــق يف التنميــة )1986( علــى الطبيعــة اجلمعيــة للحقــوق. كمــا يتضمــن حــق اإلنســان يف التنميــة أيضــاً التحقيــق الكامــل 
حلقــوق الشــعوب يف تقريــر املصيــر، والــذي يشــمل احلــق يف ممارســة حقوقهــا غيــر القابلــة للتصــرف يف الســيادة الكاملــة علــى جميــع ثرواتهــا 
ومواردهــا الطبيعيــة. ويف املــادة 8، يطلــب اإلعــالن مــن الــدول أن تتخــذ، علــى الصعيــد الوطنــي، جميــع اإلجــراءات الالزمــة لتكريــس تطبيــق 
احلــق يف التنميــة، وبــأن تقــوم الــدول بالتحقــق، ضمــن أمــور أخــرى، مــن املســاواة والتكافــؤ يف الفــرص للجميــع مــن ناحيــة احلصــول علــى املــوارد 
األساســية، والتعليــم، واخلدمــات الصحيــة، والغــذاء، والســكن، والعمــل، والتوزيــع العــادل للدخــل. وينبغــي اتخــاذ إجــراءات فعالــة لضمــان متكــني 
النســاء مــن لعــب دور نشــط  يف عمليــة التنميــة. كمــا وينبغــي الشــروع يف إجــراء إصالحــات اقتصاديــة واجتماعيــة مناســبة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال الظلــم واإلجحــاف االجتماعــي. 18

وعلــى نحــو وثيــق الصلــة، فــإن إعــالن ومنهــاج عمــل بجــني )املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة( )1995( قــد تقــدم بالدعــوة إلــى احلكومــات 
للعمــل علــى متكــني النســاء مــن احلصــول علــى ســكن معقــول التكلفــة والوصــول إلــى األرض، وإلــى الشــروع يف إجــراء إصالحــات تشــريعية 

وإداريــة ملنــح النســاء وصــول متســاوي إلــى املــوارد االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف امليــراث وملكيــة األراضــي واملــوارد األخــرى. 19  

اقترنــت التطــورات يف أدوات احلمايــة القانونيــة للحــق يف األرض واملــوارد بالتطــورات يف املفاهيــم، والتــي أكــدت علــى تبنــي منهــج شــمولي كلــي 
مللكيــة األراضــي والوصــول إليهــا والســيطرة عليهــا وعلــى غيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجيــة. أوالً، التمييــز اخلــاص يــاألرض ليــس مبعــزل عــن أشــكال 
ــع  ــوع االجتماعــي يف جمي ــى أســاس الن ــه، فــإن تكريــس حقــوق النســاء يف األرض يقتضــي تكريــس حقــوق منصفــة عل ــز األخــرى. وعلي التميي
املياديــن وعلــى مختلــف املســتويات وفــق منظومــة حقــوق اإلنســان. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تركــز املنظمــات الدوليــة ومنظمــات حقوق اإلنســان على 
14  Nader Said, Arab Women: Duality of Deprivation in Decision-making under Patriarchal Authority, Journal of Women of the Middle East 
and the Islamic World 9 (2011) 234–272. http://www.awrad.org/files/server/Article%20Arab%20women%20by%20Nader.pdf
15  https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
16  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
17  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
18  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx 
19  https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
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املنهــج الشــمولي مللكيــة األراضــي باعتبــاره مرتبطــاً باحلقــوق يف مجــاالت أخــرى ذات صلــة مثــل التنميــة الريفيــة، والتمكــني االقتصــادي، وملكيــة 
املــوارد اإلنتاجيــة، وإمكانيــة احلصــول علــى التمويــل. يف ذات الوقــت، ويف حــني أن امللكيــة ضروريــة، فــإن التركيــز يتمحــور بشــكل متزايــد علــى 
الوصــول إلــى األرض واالســتفادة مــن عائداتهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع الســيطرة علــى األرض واملــوارد اإلنتاجيــة مــن منظــور الفجــوات اجلندريــة 
)علــى أســاس النــوع االجتماعــي( يف مجــال صنــع القــرار. عــالوة علــى ذلــك، يجــب النظــر إلــى احلقــوق يف األراضــي مــن حيــث عالقتهــا بالســياق 

األوســع للتمييــز الرســمي )القانونــي واملؤسســي( والتمييــز غيــر الرســمي يف املجالــني اخلــاص والعــام والترابــط القائــم بينهمــا. 20 

السياق الفلسطيني: حملة موجزة
إن حتليــل ملكيــة األراضــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي ضمــن الســياق الفلســطيني يجــب أن يأخــذ بعــني االعتبــار الــدور بالــغ األثــر 
لالحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته. كمــا يجــب أن يأخــذ باالعتبــار العوامــل االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية، والقانونيــة التــي 

تؤثــر علــى األدوار واحلقــوق علــى أســاس النــوع االجتماعــي واحلقــوق بشــكل عــام واحلقــوق يف األراضــي بشــكل خــاص. 

تأتــي عمليــات مصــادرة األراضــي يف صلــب املشــروع االســتيطاني اإلســرائيلي. وعليــه، فــإن القضايــا املتعلقــة باألراضــي مترابطــة بشــكل وثيــق 
ويجــب أن تخضــع للتحليــل بالنظــر إلــى الطبيعــة التوســعية املفرطــة لالحتــالل وعمليــات الضــم واملصــادرة املســتمرة لألراضــي جنبــاً إلــى جنــب 
ــادي هــذا النظــام الشــبيه بالنظــام  ــى مناطــق واســتخدامات األراضــي(. وين مــع السياســات ذات العالقــة باألراضــي )مــن حيــث التقســيم إل
االســتعماري بـــ »نظــم منفصلــة وغيــر متســاوية فيمــا يتعلــق بالقوانــني، والطــرق، وأنظمــة العدالــة، والوصــول إلى امليــاه، واخلدمــات االجتماعية، 
:)2019 ،PCBS( وحريــة التنقــل، واحلقــوق السياســية واملدنيــة، واألمــن، ومعاييــر املعيشــة. 21« ووفقــاً للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني

»اســتخدم االحتــالل اإلســرائيلي تصنيــف األراضــي حســب اتفاقيــة أوســلو )أ، ب، ج( لتشــديد الســيطرة علــى األراضــي 
الفلســطينية، خاصــًة يف املناطــق املصنفــة )ج( والتــي تبلــغ مســاحتها 3,375 ألــف دومن، ويســتغل االحتــالل اإلســرائيلي 
مباشــرة منهــا حوالــي 2,642 ألــف دومن، أي مــا يشــكل %76.3 مــن إجمالــي املســاحة املصنفــة )ج(. وتبلــغ مســاحة األراضــي 
املصنفــة )أ( حوالــي مليــون دومن، واألراضــي املصنفــة )ب( 1,035 ألــف دومن. وتبلــغ مســاحة املنطقــة املصنفــة »غيــر ذلــك« 
250 ألــف دومن )محميــات طبيعيــة، وJ1 يف القــدس الشــرقية، وH2 يف اخلليــل، ومناطــق غيــر مصنفــة(. وقــد قــام االحتــالل 
اإلســرائيلي يف عــام 2018 مبصــادرة 508 دومنــات مــن األراضــي الفلســطينية، باإلضافــة إلــى مصــادرة مئــات الدومنــات مــن 

الفلســطينين مــن خــالل توســيع احلواجــز اإلســرائيلية وإقامــة إنشــاءات وحواجــز عســكرية حلمايــة املســتوطنن«.22

وباإلضافــة إلــى ســيطرتها علــى األراضــي، قامــت إســرائيل بانتهــاك احلقــوق الفلســطينية يف الســيادة علــى املــوارد الطبيعيــة. وهــي تســيطر 
علــى جميــع امليــاه اجلوفيــة والســطحية، وتخصــص للفلســطينيات/ين متوســط قــدره 84.3 لتــراً يوميــاً مــن امليــاه )يف بعــض احلــاالت، ينخفــض 
لغايــة 20 لتــراً(، والــذي هــو منخفــٌض كثيــراً عــن احلــد األدنــى البالــغ 100 لتــر الــذي أوصــت بــه منظمــة الصحــة العامليــة. ويف املنطقــة )ج(، 

20   ملزيد من املعلومات حول املنهج الشمولي للتصور اخلاص مبفهوم احلقوق يف األرض، يرجى مراجعة املصادر التالية:
1) CESCR, Gender Equitable and Socially Inclusive Land Rights, Geneva, 14 October 2019 – Palais des Nations, room XVII. See also, UN 
Women and OHCHR, 2018. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land
2) UN Women and OHCHR, 2013. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land

-21https//:www.un.org/unispal/document/auto-insert/188965   تقرير املنسق اخلاص حول وضع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية، 2016.
22  PCBS, 2019. http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_28-3-2019-land-en.pdf
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يُحظــر علــى الفلســطينيات/ين بنــاء خزانــات أو غيرهــا مــن البنــى التحتيــة املســتخدمة يف حفظ/جمــع امليــاه دون تصاريــح. وعلــى الرغــم مــن 
أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الفلســطينيني )%95( متصلــة بشــبكة طاقــة، إال أن فلســطني غيــر آمنــة مــن هــذه الناحيــة، حيــث أن عمليــات 

التزويــد بهــا والســيطرة عليهــا تخضــع إلســرائيل بســبب القيــود املفروضــة علــى بنــاء محطــات كهربائيــة داخــل الضفــة الغربيــة. 23 

ــد وتصنيــف  ــى حتدي ــة، حيــث أقدمــت إســرائيل )يف قطــاع غــزة( عل ــى الضفــة الغربي ــق باألراضــي عل ــر االحتــالل فيمــا يتعل ال يقتصــر تأثي
كامــل املنطقــة التــي تقــع ضمــن نطــاق 300 متــر مــن الســياج الــذي يفصــل غــزة عــن إســرائيل علــى أنهــا »منطقــة محظــورة« وعلــى اعتبــار 
األراضــي الواقعــة ضمــن نطــاق 1,000 متــر أو أكثــر علــى أنهــا »عاليــة املخاطــر«.24 وبذلــك أصبــح الوصــول إلــى هــذه املنطقــة، التــي تشــمل 
أراضــي زراعيــة مملوكــة للســكان احملليــني، شــبه مســتحيل تقريبــاً، هــذا باإلضافــة إلــى أن اجلــدوى واإلمكانــات االقتصاديــة لالســتفادة مــن 
اجلــزء الــذي يُســمح بالوصــول إليــه متدنيــة بســبب رش املبيــدات والعمليــات العســكرية. كمــا تعــرض/ت الفلســطينات/يون ممــن ميتلكــن/ون 
مــزارع دواجــن أو خضــار إلــى تدهــور حــاد يف ســبل معيشــتهم. وبحلــول عــام 2019، أفــاد 55٪ مــن مالــكات/ي األراضــي بأنهــن/م ال يتمكــن/
ون مــن الوصــول إلــى أراضيهــم بينمــا أشــار 74٪ إلــى أنهــن/م واجهــن/وا عقبــات يف العمــل يف أراضيهــم. 25 كمــا تأخــذ قضيــة امليــاه يف غــزة 
أبعــاداً إضافيــة يف ظــل كــون 97٪ مــن امليــاه اجلوفيــة املتاحــة غيــر صاحلــة لالســتهالك البشــري بحســب معاييــر منظمــة الصحــة العامليــة.  26

ال يــكاد الوصــول بشــق األنفــس ممكنــاً إلــى املناطــق واملــوارد التــي تخضــع لقيــود )يف الوصــول إليهــا( يف قطــاع غــزة، األمــر الــذي يؤثــر علــى 
ســبل العيــش فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى األراضــي. وتبــني املؤشــرات أن الفلســطينيات/ون املقيمــات/ون يف تلــك املناطــق يتعرضــن/ون 
ألصنــاف أخــرى مــن املعانــاة. علــى ســبيل املثــال، يبلــغ متوســط حجــم األســرة هنــاك 8.5 - وهــو أكبــر مــن املتوســط البالــغ 5.6 يف غــزة و4.8 
يف الضفــة الغربيــة حســب بيانــات عــام 2017. 27 وتبلــغ نســبة األســر التــي ترأســها نســاء يف املنطقــة %13 - وهــي أيضــاً أعلــى مــن املتوســط 
البالــغ 9.1 يف غــزة.28 وتتميــز املنطقــة بشــكل خــاص بارتفــاع مســتويات الفقــر، وســوء تغذيــة مزمــن يف ســياق انعــدام ملحــوظ لألمــن الغذائــي 
)أكثــر مــن %96.5 و %97.8 مــن األســر يف تلــك املناطــق برفــح وخانيونــس، علــى التوالــي(، وتدنــي مســتويات تعليــم املــرأة، وتدنــي فــرص 
ــة. 29 ويشــكل  ــة ذات جــودة معقول ــى خدمــات صحي ــة فــرص احلصــول عل ــة، وســوء الصــرف الصحــي، ومحدودي ــاه نظيف ــى مي احلصــول عل
العنــف بحــق األوالد والفتيــات مصــدر قلــق بالــغ، فضــاًل عــن الــزواج املبكــر، والعنــف بحــق النســاء، وانتشــار متفجــرات مــن مخلفــات احلــرب 
يف املنطقــة. 30ويتــرك االحتــالل وسياســاته املتعلقــة باألراضــي جنبــاً إلــى جنــب مــع السياســات االقتصاديــة احلكوميــة أثــراً مباشــراً علــى النمــو 
االقتصــادي ومعــدالت العمالــة، حيــث انخفــض منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن 2.7 يف عــام 2017 إلــى 2.5 يف عــام 2018. ومــن املتوقــع أن 
ينخفــض هــذا الرقــم إلــى 2.3 يف الســنوات املقبلــة. ووفقــاً للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 
426,000، أي حوالــي %31 مــن القــوى العاملــة. وقــد بلــغ معــدل البطالــة يف عــام 2018 حوالــي %18 يف الضفــة الغربيــة و%52 يف غــزة.31 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قطــاع الزراعــة يف فلســطني قــد تضــرر بشــدة جــراء ممارســات االحتــالل، مــا أدى إلــى انخفــاض حصتــه ومســاهمته 

23  B’tselem (2017). Water Crisis, November 2017. Online from: https://www.btselem.org/water
24  UNCT (2016). Leave No One Behind: A Perspective on Vulnerability and Structural Disadvantage in Palestine, UNCT – oPt, p. 63-4. 
Online from: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/common_country_analysis.pdf
25  Norwegian Refugee Council (2015). Gaza: The Impact of Conflict on Women, November 2015. Online from: https://www.nrc.no/
globalassets/pdf/reports/gaza---the-impact-of-conflict-on-women.pdf
26  OCHA, 2019. https://www.ochaopt.org/content/study-warns-water-sanitation-crisis-gaza-may-cause-disease-outbreak-and-possible-
epidemic
27  PCBS (2018). Population, Housing and Establishment Census 2017: Census Final Results Summary. 2017 Ramallah – Palestine.
28  PCBS (2017). Women and Men in Palestine: Issues and Statistics, 2017. Ramallah – Palestine.
29  El Hawajri, J. and Al Sharif, A. (2017). Health Need Assessment in Access Restricted Area. Field need assessment study. World Health 
Organization, August 2017.
30  UN OCHA (2017). 2018 Humanitarian Needs Overview. Occupied Palestinian territory, November 2017.
31  PCBS (2019). Press Report on the Labour Force Survey Results (October – December, 2018) Round (Q4/2018), February 13, 2019. 
Online from: http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_13-2-2019-LF-e.pdf  
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يف االقتصــاد الفلســطيني مــن أكثــر مــن %12 يف عــام 1994 إلــى %3 يف عــام 2018. 32وتعتبــر القيــود املفروضــة علــى منــو ومســاهمات هــذا 
القطــاع نتيجــة مباشــرة لعمليــات اســتهداف األراضــي الزراعيــة والعاملــني يف الزراعــة، والســيطرة علــى مــوارد امليــاه، وتقييــد الوصــول إلــى 
الســوق والتجــارة، وتدميــر معــدات أساســية، وحظــر أصنــاف مســتوردة، وزيــادة تكلفــة اإلنتــاج، وغيرهــا مــن اإلشــكاالت. وهــذا بــدوره يؤثــر 

علــى فــرص العمــل ومســتويات الفقــر.

إن الفقــر آخــذ يف االزديــاد بــني الفلســطينيات/ين، إذ يعانــي %29 منهــن/م مــن الفقــر )%14 يف الضفــة الغربيــة و%53 يف قطــاع غــزة(.  
ويتضــح مــن البيانــات أن %17 مــن الفلســطينيات/ين كانــوا يعانــون مــن الفقــر املدقــع يف عــام 2017، وذلــك وفقــاً ألمنــاط االســتهالك )6% 
ــة التعــرض للفقــر،  ــات األضعــف مــن حيــث قابلي ــد مــن الفئ ــى العدي ــة و%34 يف قطــاع غــزة(. 33 وتشــتد وطــأة الفقــر عل يف الضفــة الغربي
مبــا يف ذلــك: األســر التــي ترأســها نســاء وفئــات أخــرى مــن كال اجلنســني تشــمل الشــباب واألطفــال، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والالجئــني، 
والبــدو، واملشــردين، وســكان املنطقــة )ج(، وســكان H2، وســكان القــدس الشــرقية، وســكان منطقــة التمــاس. ويعيــش %75.4 مــن العائــالت 
يف القــدس الشــرقية حتــت خــط الفقــر اإلســرائيلي، يف حــني أن مــا يصــل إلــى %33 مــن طلبــة املــدارس الفلســطينيني »ال يســتكملون 12 عامــاً 
مــن التعليــم«. 34 ويتعــرض الفلســطينيون مــن كال اجلنســني يف الضفــة الغربيــة لعنــف املســتوطنني واجليــش علــى نحــو منتظــم. ويف املتوســط، 

يهــدم اجليــش اإلســرائيلي 460 مبنــى فلســطينيا يف أرجــاء الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية - معظمهــا يف املناطــق الريفيــة. 35 

سياق محدد: ملكية األرض والوصول إليها والسيطرة عليها
يعتبــر الوصــول إلــى األراضــي واملــوارد الطبيعيــة واإلنتاجيــة قضيــة ملحــة دائمــا يف فلســطني رغــم مــا حتظــى بــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
املتزايــدة مــن تســليط لألضــواء. إن ســياق فلســطني ذو طبيعــة خاصــة بســبب الوضــع االجتماعــي السياســي واالقتصــادي الــذي يؤثــر علــى 
املجتمــع ككل بشــكل عــام، ويجعــل النســاء الفلســطينيات علــى وجــه اخلصــوص عرضــة إلــى نوعــني رئيســيني مــن العقبــات التــي حتــول دون 

متتعهــن بحقوقهــن: تلــك الناشــئة عــن االحتــالل اإلســرائيلي وتلــك الكامنــة داخــل مجتمعهــن / تقاليدهــن.

32  UNCTAD, 2019. https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2180 
33  PCBS, On the occasion of the International Population Day 11/7/2019. http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3503 
34  The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) (2017). East Jerusalem: Facts and Figures 2017, May 21 2017, p. 3. Online from: 
https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017.pdf
35  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2018). Protection of Civilians Report | 18 - 31 December 2018. Online 
from: https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-18-31-december-2018



23

 اإلطار 1: معدالت ملكية األراضي املبلغ عنها )وفقًا للدراسات السابقة( 1

وعلــى الرغــم مــن متتــع النســاء مــن الناحيــة التقنيــة بحقــوق قانونيــة يف امتــالك األرض، إال أن دراســات ســابقة بينــت أن 5% 
فقــط مــن النســاء ميتلكــن أرضــاً و%7.7 فقــط ميلكــن بيوتهــن. 2علــى ســبيل املثــال، ووفقــاً للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 
ميتلــك الذكــور يف محافظــة جنــني %86.3 مــن األراضــي بينمــا متتلــك النســاء %6.7، وهنالــك ملكيــة مشــاعية بنســبة 7.3%. 
أمــا يف محافظــة قلقيليــة، فــإن الذكــور ميتلكــون %87.6 مــن األراضــي بينمــا متتلــك النســاء %7.1، وهنالــك ملكيــة مشــاعية 
بنســبة %5.3. كمــا ميتلــك الذكــور يف محافظــة أريحــا %84.3 مــن األراضــي بينمــا متتلــك النســاء %5.7، وهنالــك ملكيــة 
مشــاعية بنســبة %10. ويف محافظــة بيــت حلــم، تشــير البيانــات إلــى امتــالك الذكــور %89.3 مــن األراضــي مقابــل 6% 
للنســاء، وهنالــك %4.7 ملكيــة مشــاعية. أمــا يف محافظــة رام اهلل، فيمتلــك الذكــور %86 مــن األراضــي، والنســاء %7.1 بينمــا 
%6.8 ملكيــة مشــاعية. وســجلت محافظــة اخلليــل أكبــر ملكيــة أراضــي لــدى الذكــور )%90.1( مقارنــة مــع 5.1٪ لإلنــاث و٪4.8 

مشــاعية3. وقــد أكــدت دراســة أخــرى هــذه األرقــام املنخفضــة وبينــت أن %5 فقــط مــن النســاء ميتلكــن قطعــة أرض )أو يشــتركن 
يف ملكيتهــا( 4.

العقبات املتعلقة باالحتالل 
كمــا هــو موضــح يف القســم الســابق، يؤثــر دور االحتــالل ســلباً علــى ملكيــة ووصــول جميــع الفلســطينيني مــن كال اجلنســني إلــى األرض. 
وبالنســبة للنســاء، توجــد أبعــاد إضافيــة لوصولهــن إلــى األرض ومتلكهــا مبــا يف ذلــك األبعــاد ذات العالقــة باالحتــالل علــى مختلــف املســتويات 
الثقافيــة، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة والقانونيــة. علــى ســبيل املثــال، يؤثــر منــع الفلســطينيات/ين مــن الوصــول إلــى أراضيهــن/م يف املنطقــة 
»ج«  ســلبياً علــى عمــل الســكان يف تلــك املنطقــة، علمــاً بــأن 6.8٪ مــن النســاء املشــاركات يف القــوى العاملــة الرســمية يعملــن يف الزراعــة مقارنــة 
بـــ 6.2٪ مــن الرجــال. 36 عــالوة علــى ذلــك، متنــع قوانــني تقســيم األراضــي )إلــى مناطــق( البنــاء يف األراضــي التــي تقــع خــارج املناطــق التــي 
يســمح فيهــا البنــاء، ممــا يــؤدي إلــى انتشــار البنــاء العمــودي وتشــجيع مســتويات أعلــى مــن العالقــات األبويــة وازديــاد الســيطرة علــى النســاء. 
ويــؤدي هــذا الوضــع أيضــا إلــى انخفــاض يف مســتويات النمــو االقتصــادي، وفــرص العمــل، وريــادة األعمــال واملشــاركة يف القــوى العاملــة خاصــة 

بــني للنســاء يف املناطــق الريفيــة واملهمشــة.37

36  PCBS, 2018. Labour Force Survey. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
37  UN Women and AWRAD (2018). Caught up between a Rock & a Hard Place: Occupation, Patriarchy and Gender Relations (A Case Study 
of Palestinian Women in Area C & H2), March 2018. Online from: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/
publications/2019/2/english.pdf?la=en&vs=4723
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العقبات املتعلقة بالسياسات والقوانن 
ال يوجــد لــدى الســلطة الفلســطينية سياســة لألراضــي أو اســتراتيجية تدعــم عملهــا يف هــذا الصــدد. لقــد متكنــت الدراســة مــن حتديــد ثالثــة 
بيانــات للسياســات ذات الصلــة منــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية. يف كانــون األول 2004، اعتمــد مجلــس وزراء الســلطة الفلســطينية بيانــاً 
لسياســة األراضــي ووافــق علــى إطــار سياســة األراضــي يف عــام 2008. ومنــذ ذلــك احلــني، ال يــزال العمــل جــاٍر علــى إعــداد قانــون جديــد 
لألراضــي. وقــد ركــز بيــان السياســة للعــام 2004 علــى حتســني أمــن احليازة/امللكيــة، وتطويــر أســواق فعالــة لألراضــي واملمتلــكات، وإدارة 
ــى إجــراء  ــز عل ــد رك ــام 2008، فق ــا إطــار سياســة األراضــي للع ــة. أم ــز اإلدارة الشــفافة لألراضــي العام ــة، وتعزي ــة منصف األراضــي بطريق
إصالحــات يف قطــاع األراضــي، وســعى إلــى إنشــاء آليــات عادلــة وشــفافة ومبســطة إلنفــاذ وتعزيــز احلقــوق يف األراضــي. 38 وتتوفــر بيانــات 
أخــرى ذات عالقــة يف املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بســلطة األراضــي الفلســطينية، التــي يالحــظ أن الرؤيــة والرســالة واألهــداف اخلاصــة بهــا 
موجهــة نحــو فهــم فنــي لــدور ســلطة األراضــي الفلســطينية دون أيــة حتليــالت أو إيحــاءات اجتماعيــة أو متعلقــة بالنــوع االجتماعــي. 39 وال 
يتوفــر لــدى ســلطة األراضــي الفلســطينية قاعــدة بيانــات لعملهــا بشــكل عــام، وال حتــى أي بيانــات قــد تكــون قابلــة للتبويــب حســب اجلنــس.

يف املقابــل، تقــدم االســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي )2017-2022( اخلاصــة بــوزارة الزراعــة40 نقطــة انطــالق صلبــة للتدخــالت 
ــى عناصــر  ــة عل ــي أمثل ــا يل ــة. فيم ــوارد اإلنتاجي ــاألرض وامل ــق ب ــا يتعل ــق املســاواة فيم ــى حتقي ــي قــد متكــن النســاء وتســعى إل املســتقبلية الت

ــة أخــرى:   ــرأة مــن ناحي ــق متكــني امل ــة وحتقي ــة مــن ناحي ــوارد اإلنتاجي ــني األراضــي وامل ــط ب ــي ترب االســتراتيجية الت

العمــل علــى تعزيــز قــدرة املزارعــني مــن اإلنــاث والذكــور علــى الصمــود يف أراضيهــم مــن خــالل عــدد مــن التدخــالت، مبــا يف ذلــك دعــم  «
مشــاركة الشــباب الريادي/املبتكــر، والنســاء الالئــي ميتهــن الزراعة/املزارعــات، واملنتجــني يف أنشــطة زراعيــة وريفيــة مســتدامة وذات جــدوى.

إن املســاواة والعدالــة، التــي تنطــوي علــى حيــاة كرميــة للجميــع، والتنميــة تعتبــر حــق جلميــع الرجــال والنســاء، والبنــني والبنــات، دون  «
أي متييــز أو تهميــش علــى أســاس اجلنــس أو املنطقــة أو الســن. وينبغــي أن يتــم دائمــاً منــح األولويــة للفئــات األقــل حظــاً.

السياســات والبرامــج التــي تتماشــى مــع األولويــات التنمويــة يف املنطقــة )ج( بشــكل عــام وأولويــات التنميــة الزراعيــة بشــكل خــاص،  «
وذلــك مــن خــالل سلســلة مــن التدخــالت التــي تدعــم قــدرات كال اجلنســني مــن مربــي املاشــية واملزارعــني جنبــاً إلــى جنــب مــع النســاء 
البدويــات والريفيــات علــى الصمــود وتعزيــز قــدرة هــذه الفئــآت علــى املثابــرة. وتســعى هــذه اجلهــود أيضــا إلى تشــجيع إشــراك الشــباب 

والنســاء يف األعمــال الزراعيــة التــي تســاعدهم علــى تأمــني ســبل معيشــة ورفــاه كرميــة، دون مغــادرة القــرى  واألراضــي واملنــازل.

تعزيــز ودعــم تنظيمــات املزارعيــات/ن واجلمعيات/املنظمــات الزراعيــة صغيــرة احلجــم والعاملــة يف مجــال الزراعــة، وال ســيما تلــك  «
التــي لديهــا اختصــاص والتــزام نحــو تعزيــز دور ووضــع املــرأة والشــباب يف الزراعــة.

إيجــاد آليــات لضمــان حصــول صغــار املزارعــني والنســاء والشــباب علــى التمويــل بهــدف تعزيــز املــزارع القائمــة وإنشــاء مشــاريع  «
زراعيــة رياديــة فرديــة.

متكــني الشــباب والنســاء واملزارعــني وريــادي األعمــال مــن احلصــول علــى خدمــات ذات جــودة يف مجــال تنميــة األعمــال الزراعيــة  «
وتكثيــف اجلهــود لدعــم ريــادة األعمــال يف القطــاع الزراعــي.

البنك الدولي، 2009.  38
http//:documents.worldbank.org/curated/en/654801468176641469/pdf473230/WP0GZ0Re101PUBLIC10Box334128B.pdf

http://www.pla.pna.ps/aboutUs.aspx?id=4 .39   املوقع اإللكتروني اخلاص بسلطة األراضي الفلسطينية
40  MoA, National Agricultural Sector Strategy (2017-2022). http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=31791 
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ــة األراضــي يف  ــة دور ملكي ــى مــدى أهمي ــني اجلنســني )2017-2022( عل ــز املســاواة ب ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب ــد واالســتراتيجية الوطني تؤك
حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني النســاء. علــى ســبيل املثــال، تنــص االســتراتيجية علــى أن إحــدى أولوياتهــا تتمثــل يف اإلصــالح الــذي 
يتيــح للمــرأة حقــوق متســاوية يف الوصــول إلــى املــوارد االقتصاديــة، ومــن ضمنهــا األراضــي واملــوارد اإلنتاجيــة، وامليــراث، واخلدمــات املاليــة، 

والتمويــل اســتنادا إلــى قوانــني وطنيــة. 41

ويف ســياق هــذه السياســات واالجتاهــات السياســاتية املتباينــة، ال تــزال املــرأة تخضــع لقوانــني تقييديــة، مبــا يف ذلــك قانــون األحــوال 
الشــخصية، وقانــون العقوبــات، وقانــون العمــل، التــي تتضمــن أحــكام متييزيــة تتعلــق بالــزواج والطــالق وحضانــة األطفــال، وامليــراث. وال يــزال 
العنــف احمللي/املنزلــي ميثــل مشــكلة كبيــرة. 42 وتصــف الفقــرة التاليــة املقتبســة مــن تقريــر مركــز الوئــام الفلســطيني حلــل النزاعــات )2013( 

الواقــع القانونــي مللكيــة األراضــي لــدى املــرأة الفلســطينية:

»... تخضــع النســاء الفلســطينيات إلــى قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي لعــام 1976، والــذي هــو مســتمد مــن قانونــني 
ــم  ــى املذهــب احلنفــي يف الفقــه اإلســالمي. ول ــني إل ــام 1917 وعــام 1951. ويســتند كال القانون يحمــالن نفــس االســم لع
يتــم إدخــال أي تعديــالت علــى أي منهمــا، علــى الرغــم مــن التغييــرات القائمــة علــى التفســيرات البديلــة )الدينيــة( التــي 
مت ســنها يف مصــر وســوريا. لقــد ظهــرت فجــوة تشــريعية يف القضايــا املتعلقــة بالنســاء الفلســطينيات، كمــا ســيتم تبيانــه 
ــع  ــة وغــزة إال مؤخــراً. كمــا أن جمي ــون األحــوال الشــخصية يف الضفــة الغربي ــد قان ــم توحي ــم يت الحقــا. ويف احلقيقــة، ل
القوانــني )الســارية علــى النســاء املســلمات واملســيحيات(، ورغــم اختالفاتهــا فيمــا يتعلــق بخصوصيــات كل ديــن، إال أنهــا 
تتفــق علــى عنصــر التمييــز بــني اجلنســني. وتتــردد النســاء يف بعــض األحيــان يف اللجــوء إلــى دعــم النظــام القانونــي، خاصــًة 
يف ظــل هيمنــة الذكــور بأغلبيــة ســاحقة علــى قاعــات احملاكــم وأجهــزة تنفيــذ القانــون، باإلضافــة إلــى التمثيــل الهامشــي 
للنســاء يف جهــاز الشــرطة. وقــد متــت مالحظــة عــودة نظــام العدالــة غيــر الرســمية للظهــور. وكثيــراً مــا تكــون القوانــني 

العشــائرية والعرفيــة متحيــزة ضــد املــرأة، ويتــرك تنفيذهــا لوســاطات/ تدخــالت كبــار الســن ووجهــاء محليــني«. 43  

ويتمثــل أســاس التمييــز يف القوانــني يف االدعــاء بــأن الرجــل هــو الــذي يوفــر ســبل املعيشــة وفقــاً للديــن والتقاليــد، وتقــع علــى عاتقــه مســؤولية 
إعالــة األســرة ماليــاً. وبحســب وجهــة النظــر هــذه، فإنــه ال يترتــب علــى النســاء أيــة التزامــات ماليــة جتــاه أســرهن. وقبــل أن تتــزوج املــرأة، 
يفتــرض أن يقــوم والدهــا أو أخوهــا بتلبيــة جميــع احتياجاتهــا املاليــة، وتنتقــل هــذه املســؤولية بعــد الــزواج إلــى الــزوج ومــن ثــم إلــى األبنــاء. 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الذكــر يحصــل علــى ضعــف احلصــة مــن امليــراث للمســاعدة بالوفــاء بهــذه املســؤولية. 44

هنــاك أســباب متعــددة لعــدم جلــوء املــرأة إلــى النظــام القانونــي. وكثيــر مــن النســاء يف فلســطني ال يطالــن بحقوقهــن يف امليــراث لعــدد مــن 
األســباب منهــا ارتفــاع تكلفــة رســوم احملاكــم وطــول الوقــت الــالزم لصــدور قــرارات احملاكــم. وحتــى يف حالــة وجــود قــرار مــن احملكمــة، ال 
توجــد مراكــز تنفيذيــة يف احملاكــم. عــالوة علــى ذلــك، ال يتــم اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق األشــخاص الذيــن يحولــون دون حصــول النســاء 

علــى حقوقهــن يف امليــراث. 45

41  MoWA, 2017-2022. https://www.mowa.pna.ps/plans-strategies/strategies 
42   لإلطالع على أحدث البيانات حول العنف على أساس النوع االجتماعي بني الفلسطينيني، يرجى الرجوع إلى: 

PCBS, Preliminary Results of a Survey on Violence in the West Bank and Gaza, 2019. http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf
43   تستند املادة ذات العالقة باألبعاد الدينية والقانونية مللكية األراضي وامليراث إلى: مركز الوئام الفلسطيني حلل النزاعات، 2013

http//:www.alaslah.org/baseline-study-women-inheritance-rights-in-palestine/ 
44   مركز الوئام الفلسطيني حلل النزاعات، 2013.

45  نفس املصدر السابق
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قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتأســيس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه مبوجــب املرســوم رقــم 7 )2016( مــن أجــل خلــق بيئــة اقتصاديــة 
مواتيــة، وتســريع عمليــة تســجيل األراضــي، وحــل النزاعــات القانونيــة واالجتماعيــة ذات العالقــة مبلكيــة األراضــي واســتخداماتها. وهــي، 
بالتالــي، مؤسســة عامــة ذات صفــة قانونيــة واســتقالل مالــي وإداري، وتتمتــع باألهليــة والقــدرة القانونيــة الالزمــة لضمــان حتقيــق األهــداف 

املناطــة بهــا. وتشــكل النســاء  %44 مــن تعــداد طاقــم الهيئــة.

ــاه مــن نشــر 76,399  ــة تســوية األراضــي واملي ــت هيئ ــة عــام 2018، متكن ــى نهاي ــذ تأسيســها يف عــام 2016 وحت ــدة من ــرة املمت وخــالل الفت
إعــالن تســوية عــام ومــن اســتكمال املوافقــات الالزمــة لـــ 43,650 قطعــة أرض. ومــع نهايــة عــام 2018، بلــغ عــدد مالكــي األراضــي 195,095، 
منهــا 126,846 ســند ملكيــة )%65( مســجلة باســم ذكــور و 694،62 ســند ملكيــة )%32( مســجلة باســم إنــاث. أمــا النســبة املتبقيــة )3%(، 
فكانــت عبــارة عــن ملكيــة مشــتركة أو مملوكــة مــن قبــل آخريــن كاملجلــس احمللــي أو احلكومــة46. وقــد مت التحقــق مــن دقــة هــذه النســب عنــد 
ــغ عــدد مالكــي األراضــي 554,514، وشــكلت نســبة النســاء املالــكات مــن إجمالــي  إجــراء هــذه الدراســة. ووفقــاً لبيانــات شــباط 2020، بل
مالكــي األراضــي %32 التــي خضعــت لعمليــات تســوية )بواقــع 344،182 امــرأة( مقابــل %65 مملوكــة مــن الرجــال، وكانــت النســبة املتبقيــة 
مصنفــة كملكيــة مشــاعية. وبحســب مــا كمــا أكــدت عليــه دراســتنا، فــإن تلــك األرقــام ال تتنــاول حجــم، ونوع/جــودة، وقيمــة األراضــي اململوكــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير بيانــات هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه إلــى وجــود تفاوتــات واختالفــات كبيــرة بــني التجمعــات الســكانية املشــمولة 
يف عمليــة التســوية. ولتوضيــح ذلــك، يعــرض اجلــدول التالــي لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه توزيــع ملكيــة أراض علــى أســاس النــوع االجتماعــي 

لعينــة مــن قطــع األراضــي يف عــدد مختــار مــن التجمعــات الســكانية.

 مالكي األراضي حسب جنس املالك يف جتمعات سكانية مختارة

ملكية مختلطة ملكية النساء )%( ملكية الرجال )%( عدد القطع يف احلوض املجتمع احملافظة 

70. 52.5 46.8 278 عرانة جنين

1.3 46.8 51.9 1,174 طولكرم طولكرم

1.5 42.6 55.9 619 سنجل رام هللا

1.6 36.6 61.8 450 قوصين نابلس

 4.8 30.5 64.7 292 صفّا رام هللا 

 2.8 27.0 70.2 282 الخضر بيت لحم

5.0 25.4 69.6 464 بيت جاال بيت لحم

1.4 17.6 81.0 533 بيت ساحور بيت لحم

 0.4 17.5 79.1 177 دورا  الخليل

 2.5 12.3 85.2 325 يطّا  الخليل

 0.3 11.8 87.9 272 هندازة  بيت لحم

 1.6 7.8 90.6 256 العبيدية   بيت لحم

https://lwsc.ps/admin/kcfinder/upload/files/reportfor2018.pdf 46    هيئة تسوية األراضي واملياه، التقرير السنوي، 2018.

اإلطار 2: هيئة تسوية األراضي واملياه 
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وبحســب مــا ورد مــن موظفــات/ي هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه، فــإن الهيئــة قــد شــرعت يف إجــراء تقييــم اجتماعــي وتقييــم آخــر علــى أســاس 
النــوع االجتماعــي لعملهــا، وذلــك بنــاء علــى طلــب البنــك الدولــي الــذي يقــوم بدعــم عمــل الهيئــة. وقــد تعــزز ذلــك بفعــل جهــود جاريــة بشــكل 
غيــر منتظــم يف التجمعــات الســكانية لدعــم حصــول النســاء علــى حقوقهــن يف األرض وتوعيــة وتعريــف املواطنــني بهيئــة تســوية األراضــي 
ــة  ــات احلالي ــة حســب اجلنــس. وتوفــر البيان ــات املفصل ــل البيان ــاً إلــى جنــب مــع جمــع وتبويــب وحتلي ــه مــن أعمــال جنب ــاه ومــا تقــوم ب واملي
تصنيــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي مللكيــة األراضــي التــي خضعــت للتســوية، ومــن احملتمــل أن توفــر بيانــات حــول حجــم األرض حســب 
جنــس املالــك. كمــا ميكــن تعزيــز البيانــات املتاحــة مــن خــالل حتديــث أنظمــة جمــع، وحفــظ، وحتليــل البيانــات باإلضافــة إلــى القــدرات ذات 
العالقــة. وقــد تقتضــي عمليــات جمــع البيانــات يف املســتقبل إعــداد منــوذج يأخــذ باالعتبــار جنــس املالــك ومؤشــرات حــول حجــم األرض، 
ونوعيتهــا، وقيمتهــا وغيرهــا. كمــا ينبغــي دعــم عمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه أيضــاً مــن خــالل وضــع إجــراءات عمــل/ تشــغيل قياســية 
وحمــالت توعيــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن التماســك االجتماعــي واحتــواء للنزاعــات جنبــاً إلــى جنــب مــع إجــراءات تعالــج حساســية النــوع 

االجتماعــي للتحقــق مــن حصــول النســاء علــى حقوقهــن  يف األرض. 

العقبات االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية
تؤثــر املؤسســات االجتماعيــة، كالعائلــة والــزواج، والتقاليــد ســلبياً علــى ملكيــة النســاء لألراضــي والســيطرة عليهــا والوصــول إليهــا. وهــي تــروج 
للتمييــز ضــد النســاء يف مجــاالت امليــراث، والنفقــة، وفــرص العمــل، األمــر الــذي يحــد مــن االســتقاللية االقتصاديــة للنســاء ويجعلهــن أكثــر 

عرضــة للفقــر مــن الرجــال. عــالوة علــى ذلــك، يبــدو أن بعــض شــرائح املجتمــع تصبــح أكثــر حتفًظــا ورجعيــة إلــى القيــم التقليديــة.

حسب العرف السائد، يتم تشجيع الرجال املتزوجني )املعيلني التقليديني( على االحتفاظ بامللكية بشكل فردي بدالً من مشاركتها مع زوجاتهم.

تلخــص نتائــج دراســة ملركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي )WCLAC - 2014( دور العالقــات االجتماعيــة واألعــراف الثقافيــة يف 
احلــد مــن قــدرة املــرأة علــى امتــالك األراضــي والوصــول عليهــا:

»تواجــه النســاء حتديــات اجتماعيــة ناجمــة عــن الثقافــة األبويــة الســائدة يف املجتمــع الفلســطيني. وحتــول النظــرة العامــة 
املرتبطــة بالعيب/العــار واخلجــل دون مطالبــة النســاء بحقوهــن يف امليــراث، وجتبرهــن يف أغلــب احلــاالت علــى التخلــي عــن 
حصصهــن يف امليــراث. وعــادًة مــا تخشــى النســاء مــن قيــام عائالتهــن بقطــع العالقــات معهــن أو االعتــداء عليهــن جســدياً. 
كمــا تواجــه النســاء أيضــاً حتديــات قانونيــة مــن حيــث عــدم وجــود أحــكام قانونيــة صريحــة جُتــرم ممارســة االحتيــال أو 
التخويــف حلرمــان النســاء مــن امليــراث. ويعــود قصــور الــردع القانونــي إلــى عــدم وجــود عقوبــات صارمــة بحــق مــن يقمــن/
ــى حقوقهــن يف  ــة ذات العالقــة ال تضمــن حصــول النســاء عل ون بحرمــان النســاء مــن امليــراث. كمــا أن األحــكام القانوني
امليــراث بقــوة القانــون. وأخيــراً، تواجــه النســاء حتديــات قضائيــة وإجرائيــة، مبــا يف ذلــك إجــراءات احملاكــم املطولــة يف 
ــة  ــكات املوروث ــى وتوزيــع املمتل ــاًل حلصــر إرث املتوف ــاً طوي ــراث. وتســتغرق اإلجــراءات القانونيــة املعقــدة وقت ــا املي قضاي
ــر  ــذي يجب ــة، األمــر ال ــم املرتفع ــه ليــس مبقــدور النســاء حتمــل رســوم احملاك ــة. كمــا أن ــني الورث واحلصــص واألراضــي ب
الكثيــرات علــى التخلــي عــن حقوقهــن يف امليــراث وجتنــب هــذه العمليــة املعقــدة والشــائكة بشــكل غيــر قابــل للتبريــر«. 47

47   ملزيد من املعلومات حول التمميز القانوني، يرجى الرجوع إلى: مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 2014.
https//:www.wclac.org/english/userfiles/Summary20%Inheritance20%Study20%English.pdf
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ترتبــط العــادات ارتباطــاً وثيقــاً بالتمييــز القانونــي، حيــث أن كليهمــا يدفعــان النســاء إلــى التخلــي عــن نصيبهــن مــن امليــراث للذكــور مــن أفــراد 
العائــالت. وينبــع ذلــك إلــى حــد كبيــر مــن عــدم وجــود قوانــني جزائيــة رادعــة ملثــل هــذه املمارســات. مــن املمكــن ردع الرجــال عــن تقــدمي وثائــق 
ميــراث معيبــة إذا مت جتــرمي هــذه املمارســة مبــا ال يســمح بحذف/إغفــال متعمــد ألســماء النســاء )وآخريــن( مــن الوثائــق )ذات العالقــة بحصــر 

اإلرث(؛ وبذلــك يتــم تكريــس حقــوق املــرأة بصــورة منهجيــة.

تتفاقــم بنيــة هــذا التمييــز أيضــاً بفعــل نظــام القيــم املتجــذر عميقــاً واألدوار الراســخة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. وتظهــر اســتطالعات 
الــرأي أن كال اجلنســني يحمــالن آراء أبويــة عــن األدوار والقــدرات »الصحيحة/املشــروعة« للنســاء. علــى ســبيل املثــال، يتفــق حوالــي 80٪ مــن 
الرجــال و 60٪ مــن النســاء علــى أن الــدور األكثــر أهميــة للمــرأة يتمثــل يف االهتمــام بالبيــت. 48 مــن اجلديــر بالذكــر أنــه ال يوجــد اختــالف يف 
املواقــف املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي بــني الرجــال األصغــر واألكبــر ســناً. إال أن الواقــع السياســي يؤثــر نوعــاً مــا علــى املواقــف؛ فعلــى ســبيل 
املثــال، حظــي التغييــر يف أدوار النســاء أثنــاء غيــاب الــزوج يف عائــالت الســجناء السياســيني مبزيــد مــن التقديــر وإعــادة النظــر يف قــدرات 
ــأدوار مختلفــة. ويف نفــس الوقــت، أدى ذلــك إلــى إعــادة تقييــم العمــل املنزلــي للرجــال، وهــو مــا انعكــس يف اســتعداد  ــام ب ــى القي النســاء عل
العديــد مــن الســجناء الســابقني لتقاســم األعمــال املنزليــة مــع النســاء. 49ومــع ذلــك، وعنــد طــرح ســؤال حــول مــا إذا كان »مــكان املــرأة يف البيــت«، 
كان هنــاك شــبه انقســام: %54 لــم يوافقــوا علــى ذلــك و %46 وافقــوا علــى ذلــك )%70 مــن النســاء لــم يوافقــن علــى ذلــك مقابــل 39% 
فقــط مــن الرجــال(. 50 وحتظــى هــذه املواقــف بالدعــم مــن البيانــات التجريبيــة للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2019(، والتــي تظهــر 
أن %17.8 مــن وقــت النســاء يكــرس يوميــاً للعنايــة بالبيــت ورعايــة األطفــال مقارنــة بنســبة %3 للرجــال. وتقضــي النســاء يف الفئــة العمريــة 

)25-44 ســنة( %27.2 مــن وقتهــن يف العنايــة بالبيــت ورعايــة األطفــال مقارنــة بنســبة %3.4 بــني الرجــال. 51

48  World Values Survey. (2010-2014). Wave 6: Official Aggregate v.20150418. Madrid: World Values Survey Association.
49  See for example, Understanding masculinities: Palestine, 2017. https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/
Understanding-Masculinities-in-Palestine-English.pdf 
50  UN Women and AWRAD, Caught Up Between A Rock & A Hard Place: Occupation, Patriarchy And Gender Relations A Case Study 
Of Palestinian Women In Area C & H2, 2018. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2019/2/
english.pdf?la=en&vs=4723
51  PCBS, 2019. The Reality of Gender in Palestine in view of the Sustainable Development Goals.
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كمــا تنتشــر املخــاوف علــى نطــاق واســع مــن التهديــدات العائليــة بفقــدان دعــم العائلــة والعالقــات العائليــة. ويف كثيــر مــن احلــاالت، كان مــدى 
وعــي النســاء محــدودا فيمــا يتعلــق بحقوقهــن يف امليــراث. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتلقــى النســاء القليــل مــن الدعــم مــن املؤسســات النســوية 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان يف هــذا الشــأن.

هنالــك ارتبــاط وثيــق بــني العقبــات الثقافيــة واالقتصاديــة التــي تؤثــر علــى التمكــني االقتصــادي للمــرأة. ووفقــاً للجمعيــة الفلســطينية لصاحبات 
األعمــال - أصالــة  )2010(، يتأثــر التمكــني االقتصــادي للمــرأة بثالثــة مجــاالت رئيســية للتدخــل، وهــي: الفــرص االقتصاديــة )مثــل توســيع 
نطــاق العمالــة، وريــادة األعمــال، وحتســني فــرص احلصــول علــى التمويــل(، والوضــع القانونــي واحلقــوق القانونيــة )مثــل حتســني حقــوق النســاء 
يف امللكيــة وامليــراث واألرض(؛ والصــوت والشــمول واملشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار االقتصــادي. 52كمــا أنــه يتأثــر بفــرص العمــل املتاحــة يف 
ســوق العمــل احملــدود وبــاألدوار اإلجنابيــة للنســاء. ومــع انخفــاض معــدل اخلصوبــة بــني النســاء الفلســطينيات )مــن 5.9 يف عــام 1991 إلــى 
4.1 يف عــام 2013(، إال أنــه ال يــزال أعلــى مــن املعاييــر الدوليــة. وال تــزال رعايــة األطفــال تشــكل الــدور الرئيســي للنســاء الفلســطينيات، حيــث 

يبلــغ متوســط حجــم األســرة 5.1 )4.8 يف الضفــة الغربيــة و 5.6 يف قطــاع غــزة(. 53

ــة  ــة بــــ %70 بــني الرجــال. ويســتمر التفــاوت يف معــدالت البطال ــغ %20 مقارن ــة تبل ونتيجــة لذلــك، فــإن مشــاركة النســاء يف القــوى العامل
بــني الرجــال والنســاء يف النمــو: حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــني الرجــال %26.4 مقارنــة بــــ %53.7 بــني النســاء يف عــام 2018. 54 وقــد شــكل 

متوســط األجــر اليومــي للنســاء الفلســطينيات )95 شــيقل( حوالــي %70 فقــط مــن متوســط األجــر اليومــي للرجــال )135.3 شــيقل(. 55

كمــا أن هنالــك ارتباطــاً وثيقــاً مبلكيــة النســاء لألعمــال التجاريــة، حيــث أسســت %3.5 فقــط مــن النســاء يف الفئــة العمريــة )15-64 ســنة( 
أعمــاالً جتاريــة خاصــة بهــن مقابــل %16 بــني الرجــال يف ســن العمــل يف فلســطني. 56ويوجــد يف فلســطني حوالــي 7,000 منشــأة أعمــال جتاريــة 

مملوكــة للنســاء وتديرهــا أيضــاً نســاء. 57

52  Asala, 2010. http://www.asala-pal.org/wp-content/uploads/2016/02/The-Economic-empowerment-of-women-in-Palestine-Oct-2010.pdf
53  PCBS, Press Release, 2019. http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3642
54  PCBS, Q2/2019. Labor Force Survey. http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-8-2019-lf_3-en.pdf  
55  PCBS, Q2/2019. Labor Force Survey. http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-8-2019-lf_3-en.pdf
56  OECD (2013). Gender inequality and entrepreneurship in the Middle East and North Africa
57  Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) (2014). Policies for Up Scaling the Female Entrepreneurship in the State of Palestine.
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ــا، يف هــذا القســم، باســتخدام البيانــات الكميــة التــي مت احلصــول عليهــا مــن املراجعــة املكتبيــة واملســح ويف ذات الوقــت البيانــات  لقــد قمن
النوعيــة. وبينمــا تقــدم البيانــات الكميــة ومضــات أيضاحيــة حــول املشــهد العــام - والواقــع األوســع للمؤشــرات وجوانــب عــدم املســاواة، 
فــإن اجلــزء النوعــي مــن البيانــات قــد عمــق الفهــم التحليلــي مــن خــالل املزيــد مــن اإلســهاب يف البيانــات، وتفســير للنتائــج الكميــة، وتوفيــر 

ــاة، واقتباســات حلــاالت محــددة. ــة للحي ــات حقيقي ديناميكي

ــذه الدراســة ممــن قمــن بتقــدمي معلومــات قيمــة. ويشــكل  ــي يشــكلن العمــود الفقــري له ــج بتقــدمي النســاء الالئ ــة عــرض النتائ ــدأت عملي ب
القســم الــذي يتضمــن اجلوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والدميوغرافيــة أساســاً لفهــم حياتهــن وواقعهــن فهمــاً ســليماً )علــى النحــو الــذي مت 
اســتعراضه يف الدراســة(. ويلــي ذلــك عــرض للنتائــج املتعلقــة بواقــع ملكيــة األراضــي والســيطرة عليهــا والوصــول إليهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع 
بيانــات حــول مســتوى النزاعــات والعنــف املتعلــق بــاألرض. وعلــى ضــوء هــذه اخللفيــة، فــإن الدراســة تقــدم حتليــاًل شــاماًل للتحديــات والعقبــات 
السياســية، والقانونيــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، واالقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن تكبــح قــدرة النســاء علــى نيــل حقوقهــن يف األرض. ويف 
ســياق االســتجابة للتحديــات، فــإن القســم األخيــر مــن هــذه الدراســة يتنــاول الفــرص والعوامــل التمكينيــة والتوصيــات لتحســني عمليــات صنــع 

السياســات وتصميــم البرامــج.  

 الظروف االجتماعية واالقتصادية واملعيشية للمرأة
وجتمعاتها السكانية

للتأكــد مــن النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا حــول العالقــات بــني اجلنســني، وملكيــة األراضــي، والعقبــات التــي تواجــه نيــل النســاء حلقوقهــن، 
ــات، أن هنالــك أوجــه تشــابه  ــن مــع املســح. وكمــا ســتظهر البيان ــة النســاء الالئــي شــاركن وجتاوب ــات بشــأن خلفي ــر بيان مــن الضــروري توفي
واختــالف يف خلفيــة وواقــع النســاء يف احملافظــات واملجتمعــات املســتهدفة عنهــا لــدى النســاء علــى املســتوى الوطنــي ويف احملافظــات األخــرى.

تشــير البيانــات إلــى أن اإلنــاث يرأســن أقــل مــن 12٪ مــن األســر التــي مت التواصــل معهــا يف ســياق هــذا املســح )أســر ترأســها امــرأة(، وهــذا 
يتماشــى مــع املتوســط   الوطنــي الــذي توصــل إليــه اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. أمــا النســبة املتبقيــة مــن األســر )88٪(، فيرأســها 
فــرد ذكــر مــن أفــراد األســرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتضــح مــن البيانــات أن مــن يقدمــن الرعايــة للنســاء هــن يف الغالــب أمهــات / أخــوات )لتلــك 
النســاء( ممــن يقــع علــى عاتقهــن أيضــاً مهــام العنايــة بالبيــت ورعايــة األطفــال )94.2٪(. وكانــت النســبة املتبقيــة )%5.8( مــن إنــاث أخريــات 
يف األســرة )مبــا يف ذلــك بنــات وأخــوات(. وأثنــاء تنفيــذ املســح، بلغــت نســبة النســاء املتزوجــات بــني النســاء الالئــي متــت مقابلتهــن  ٪83.8 
مقابــل 7.3٪ عازبــات، و 7.1٪ مــن األرامــل و 1.8٪ مطلقــات. كذلــك، تصنــف الغالبيــة العظمــى مــن العائــالت التــي متــت مقابلتهــا كعائــالت 
نوويــة )89٪( يف حــني كانــت البقيــة )11٪( عائــالت /أســر ممتــدة. باإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت 21.7٪ مــن النســاء املشــاركات يف املســح ميارســن 
شــكاًل مــن أشــكال العمــل، مــن بينهــن: 3.4٪ يعملــن عمــل خــاص بهــن، و4.3٪ يعملــن يف الزراعــة، و 4.7٪ عامــالت بأجــر، و 9.1٪ يعملــن يف 
القطــاع الرســمي. كمــا كانــت 0.2٪ فقــط يعملــن كمهنيــات مســتقالت )مثــل محاميــات وطبيبــات(. وارتفعــت نســبة ربــات البيــوت أو العاطــالت 
عــن العمــل إلــى 76.4٪. ومــن بــني النســاء العامــالت، كانــت 70٪ يعملــن يف القطــاع اخلــاص و 28٪ يعملــن يف القطــاع العــام. وقــد بينــت ٪30 
مــن النســاء أنهــن يقمــن بإســهامات يف دخــل األســرة، حيــث أن عــدداً كبيــراً منهــن ميارســن أنشــطة مــدرة للدخــل )مثــل اخلياطــة وبيــع املنتجــات 
الغذائيــة( أثنــاء وجودهــن يف البيــت. وتوضــح جميــع البيانــات املذكــورة أعــاله ارتفــاع مســتوى التمثيــل للعينــة، حيــث أن معظــم األرقــام تتوافــق 
مــع املتوســطات الوطنيــة التــي أكــدت عليهــا مختلــف مصــادر بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. عــالوة علــى ذلــك، ســوف يظهــر 



33

التحليــل الالحــق للبيانــات أن خصائــص النســاء وخلفيتهــن االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى النحــو املنصــوص عليــه أدنــاه ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بقدرتهــن علــى امتــالك أرض والوصــول عليهــا.

الرسم البياني 1: خصائص مختارة للنساء املشاركات وألسرهن

تبــني الدراســة أن املســتويات املتفاوتــة مللكيــة النســاء لــألرض ووصولهــن إليهــا تتأثــر بالظــروف اإلقليميــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. علــى 
ســبيل املثــال، مــن املالحظــة أن كــون الكثيــرات مــن النســاء يف غــزة الجئــات يحــد مــن فــرص ملكيتهــن لــألرض والوصــول إليهــا. كمــا أن نســبة 
النســاء الالجئــات يف عينــة غــزة )%31.4( هــي أعلــى مــن نظيرتهــا يف الضفــة الغربيــة )%16.4(. لكــن، يتضــح أن نســبة النســاء الالجئــات 
الالئــي يرأســن أســراً هــي أقــل بصفــة عامــة يف العينــة عنهــا يف املجتمــع ككل؛ وذلــك ألن الدراســة ركــزت يف املقــام األول علــى املناطــق الريفيــة، 
التــي يقــل فيهــا متثيــل الالجئات/يــن عــن املراكــز احلضريــة ومخيمــات الالجئــني املجــاورة. وثمــة فــرق آخــر بــني األســر يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، ويتمثــل يف نــوع األســرة، حيــث تعتبــر 92.6٪ مــن األســر يف الضفــة الغربيــة أســراً نوويــة مقابــل 75.5٪ يف غــزة. يف املقابــل، جنــد 
أن 24.5٪ مــن األســر يف غــزة هــي أســر ممتــدة مقارنــة بــــ 7.4٪ يف الضفــة الغربيــة. كمــا أكــدت ذلــك دراســات حديثــة أخــرى، وتوصلــت إلــى 
أن التهميــش والضعــف والفقــر تدفــع األســر إلــى االندمــاج والعــودة إلــى ترتيبــات أكثــر أبويــة ألن ذلــك يــؤدي إلــى خفــض نصيــب الفــرد مــن 
النفقــات58. كمــا حتظــى األســر املمتــدة )األكبــر حجمــاً( أيضــاً بفــرص أكبــر للحصــول علــى املســاعدة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا 
مــن املصــادر. ويعــزى االكتظــاظ يف غــزة إلــى انخفــاض مســتويات وفــرة األرض وارتفــاع مســتويات النمــو الســكاني. وعــالوة علــى ذلــك، كانــت 
ــات  ــى أن النســاء العازب ــات إل ــة بـــ %2.9 يف غــزة. وتشــير البيان ــات، مقارن ــة عازب ــة الغربي ــن املشــاركات يف االســتطالع يف الضف %8.4 م
يتمتعــن مبعــدالت أعلــى نســبياً مللكيــة األراضــي. وتقــل العمالــة الرســمية بــني النســاء يف غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة )%7.9 يف غــزة مقابــل 
ــن لــدى أخريات/آخريــن، أو مزارعــات، أو عامــالت(. وكمــا تبــني البيانــات،  %25.3 يف الضفــة الغربيــة يعملــن حلســابهن اخلــاص، أو يعمل
فــإن ذلــك يرتبــط بقــدرة املــرأة علــى امتــالك األرض والوصــول إليهــا. ومــع ذلــك، تســاهم النســاء يف غــزة والضفــة الغربيــة بنســب متســاوية 

يف دخــل األســرة.

58  Oxfam, 2020. A Study of Shifting Vulnerabilities in Gaza (unpublished manuscript).
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الرسم البياني 2: التفاوت اإلقليمي )النساء يف الضفة الغربية وقطاع غزة(

تســكن النســاء املشــاركات يف هــذه الدراســة يف الغالــب يف مناطــق ريفيــة أو يف )املنطقتــني )ب( و )ج( اللتــني تتأثــران تأثــراً كبيــراً بسياســات 
االحتــالل و/أو تواجهــان ضغوطــاً اقتصاديــة نتيجــة للتهميــش واالســتبعاد. وتكشــف البيانــات النوعيــة عــن املعطيــات اإليضاحيــة التاليــة حــول 

املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام والتجمعــات الســكانية التــي شــملتها هــذه الدراســة بشــكل خــاص:

لقــد تأثــرت املناطــق املشــمولة يف الدراســة كثيــراً مبمارســات االحتــالل التــي تتــرك آثــاراً ســلبية علــى وصــول جميــع املواطنــني إلــى األرض، 
إال أن لهــا آثــاراً ســلبية إضافيــة علــى النســاء كمــا بــني حتليــل الدراســة. وتقــدم الشــهادات التاليــة أمثلــة علــى الســياق الــذي يجــب أن تتحمــل 

وتتعايــش فيــه هــذه التجمعــات الســكانية:

»نحــن نعيــش يف طــورة، وهــي جتمــع ســكاني مغلــق بجــدار الفصــل؛ وال ميكــن ألحــد مــن خــارج القريــة الدخــول إليهــا 
دون تصريــح خــاص مــن االحتــالل«. )أنثــى، طــورة، جنــني( 

»إن إخوتــي يهتمــون بأرضنــا التــي تقــع خلــف اجلــدار الــذي أقامتــه إســرائيل، ويقــوم اإلســرائيليون مبنحهــم تصاريــح يف 
بعــض األحيــان. هــم رجــال وميكنهــم التعامــل مــع هــذا الوضــع؛ مــن الصعــب لــي أن أكــون جــزءاً مــن ذلــك ألنــه يوجــد 
لــدي الكثيــر مــن العمــل يف البيــت. ولــن أشــارك مــع إخوتــي وهــم يقاومــون الســتعادة األرض مــن االحتــالل«. )أنثــى، 

منطقــة قلقيليــة(

»معظــم األراضــي يف التجمــع الســكاني إمــا مصــادرة أو تقــع يف املنطقــة )ج(؛ ونتيجــة لذلــك، أصبــح العديــد مــن 
املواطنــني فقــراء؛ إننــا نتشــاجر علــى قطــع محــدودة جــداً مــن األرض، ولكنهــا قطــع ذات قيمــة عاليــة«. )ذكــر، بيــت 

جــاال، بيــت حلــم(

»جتــدر اإلشــارة إلــى أن أقــل مــن %20 مــن العائــالت يف قريتنــا متتلــك أراض؛ ذلــك أن بقيــة األراضــي املجــاورة تعتبــر 
إمــا أرض حكوميــة أو أن الكثيــر منهــا متــت مصادرتــه«. )ذكــر، املجلــس احمللــي، فصايــل، وادي األردن(
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ــا  ــا نتقاســم املنتجــات. أمــا اآلن فإنن ــى العمــل بجــد وكن ــا معتاديــن عل »تقــع أرضنــا ضمــن مناطــق املواجهــة؛ لقــد كن
ــا مــن املنتجــات«. )أنثــى، بيــت حانــون، شــمال غــزة(   نشــعر بالضغــط ومنيــل إلــى االعتقــاد بعــدم التيقــن بشــأن حصتن

»إن جميــع أراضينــا تقــع خلــف اجلــدار؛ لقــد اســتولى عليهــا االحتــالل؛ ويســمحون لنــا بقطــف الزيتــون خــالل املوســم«. 
)أنثــى، قريــة، عــزون، قلقيليــة(

يتأثــر الســياق اخلــاص بــاألرض يف املناطــق املســتهدفة أيضــاً مبحــركات السياســات فيمــا يتعلــق باإلســكان والتوســع البلــدي جنبــاً إلــى جنــب 
مــع آفــاق االســتثمار االقتصــادي، كمــا يتضــح مــن الشــهادات التاليــة:

»أصبحــت أرضنــا ذات قيمــة عاليــة للغايــة بســبب إنشــاء املطــار. أمــا اآلن، فلــم يعــد لهــا أيــة قيمــة تذكــر بعــد أن مت 
تدميــر املطــار، وال يجــرؤ معظــم النــاس علــى االقتــراب مــن تلــك املنطقــة«. )ذكــر، رفــح، غــزة(

»أدى إنشــاء منطقــة صناعيــة إلــى ازديــاد النزاعــات بــني أفــراد األســر أكثــر مــن ذي قبــل ألنهــم يريــدون أن يحققــوا 
ــث تعرضــن لضغوطــات  ــر، حي ــاة النســاء األكب ــت معان ــد كان ــاع أســعار األراضــي؛ وق ــة مــن ارتف ــر مكاســب ممكن أكب

ــي عــن حقوقهــن«. )أنثــى, جنــوب اخلليــل( للتخل

»املدينــة آخــذة يف التوســع، ويقــوم ســكان املدينــة بشــراء األراضــي يف قريتنــا ممــا تســبب يف رفــع األســعار. وهــذا يجعــل 
أفــراد العائــالت علــى خــالف أكبــر مــع بعضهــم البعــض ألن جميعهــم أصبحــوا يريــدون اآلن األرض ألنفســهم«. )ذكــر، 

بالقــرب مــن قلقيليــة(

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتأثــر العديــد مــن التجمعــات الســكانية املســتهدفة مبلكيــة قطــع كبيــرة مــن األراضــي مــن قبــل عــدد قليــل مــن األســر، 
وبالتقاليــد، كمــا يتضــح مــن الشــهادات التاليــة:

»كانــت قطــع كبيــرة مــن األراضــي مملوكــة لعــدد قليــل مــن العائــالت ميســورة احلــال ممــن ورثتهــا مــن عائالتهــا. واآلن، 
ومــع الزيــادة يف الســكان، أصبحــت األرض أكثــر انقســاماً )مــن حيــث جتزئــة وتقســيم تلــك القطــع بــني الورثــة(، ومــع 
فقــدان هــذه العائــالت لثروتهــا التقليديــة، فإنهــا أصبحــت متيــل إلــى بيــع القطــع األصغــر إلــى األغنيــاء اجلــدد مــن 

خــارج التجمعــات الســكانية«. )أنثــى، منطقــة خانيونــس(

»التجمــع الســكاني الــذي نعيــش فيــه مختلــف. إنــه تقليــدي للغايــة ومعظــم النــاس ال يريــدون أن يتغيــروا؛ وتقــوم القــوى التقليدية 
مبواجهــة كل اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق حقــوق املــرأة، وهــي تســتخدم الديــن ضــد مطالبنــا«. )أنثــى, وادي األردن(

املساواة بن اجلنسن وملكية األراضي واملوارد اإلنتاجية 
والوصول إليها )حملة عامة(

يعــرض القســم التالــي النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا حــول ملكيــة األراضــي واملــوارد اإلنتاجيــة األخــرى، وحصــة النســاء يف امللكيــة ومســتوى 
ســيطرتهن ووصولهــن إلــى األراضــي واملــوارد. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقــدم هــذا القســم ومضــات إيضاحيــة  حــول النزاعــات علــى األراضــي 

ووســائل حلهــا مــع تصنيــف للبيانــات بــني الضفــة الغربيــة وغــزة.  



36

ملكية األراضي 
ترتبــط مســتويات ملكيــة األراضــي بنــوع األرض )األرض املقــام عليــه املنــزل أو زراعيــة أو اســتثمارية أو مشــاع(. وتشــير البيانــات التاليــة إلــى 

أن معــدالت ملكيــة األرض املبلــغ عنهــا تقــع ضمــن املعــدالت الدوليــة واإلقليميــة، كمــا تبــني مــا يلــي:

أرض مقــام عليهــا املنــزل: عندمــا مت طــرح ســؤال حــول ملكيــة األرض املقــام عليهــا املنــزل، كان رد %97.8 مــن العائــالت بأنهــا متتلــك تلــك 
األرض، يف حــني أفــادت %2.2 مــن العائــالت بأنهــا تعيــش يف منــزل مبنــي علــى أرض ال متتلكهــا. ويبلــغ متوســط حجــم األرض املقــام عليهــا 
ــدة أو  ــة وحي ــى ملكي ــازل، أشــارت %9.1 مــن النســاء إل ــا من ــام عليه ــك األراضــي املق ــي متل ــالت الت ــني العائ ــع. ومــن ب ــر مرب ــزل 463 مت املن
مشــتركة )علــى األغلــب الزوجــة أو األم( بينمــا أشــارت %1.6 منهــم إلــى أن جــزء مــن أو كل تلــك األرض مملوكــة مــن قبــل امــرأة أخــرى )أم 
أو أخــت(. ويف املقابــل، متــت اإلشــارة إلــى أن %74.4 منهــا مملوكــة مــن قبــل الــزوج  و %16.8 مــن قبــل األب )يف العائــالت املمتــدة( و1.7% 

ميلكهــا أحــد األخــوة59.

Ԃ  فيمــا يتعلــق بامللكيــة الفرديــة أو املشــاعية، يشــير حتليــل البيانــات إلــى هيمنــة الذكــور علــى ملكيــة هــذا النــوع مــن
األراضــي مقابــل نســبة ضئيلــة بــني النســاء. وقــد أشــارت %6 مــن النســاء إلــى أنهــن ميتلكــن األرض املقامــة عليهــا 
منازلهــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، أشــارت %1 مــن النســاء إلــى أنهــن يشــتركن مــع نســاء آخريــات )أخــوات( يف ملكيــة 
األرض املقامــة عليهــا بيوتهــن. كمــا أن %2.1 فقــط مــن النســاء املشــاركات أشــرن إلــى أنهــن يشــتركن مــع أزواجهــن 
يف ملكيــة األرض املقامــة عليهــا بيوتهــن. أمــا النســبة املتبقيــة مــن تلــك األرض )%90(، فهــي مملوكــة بالكامــل مــن 
قبــل أحــد أفــراد العائلــة الذكــور )الغالبيــة العظمــى ميتلكهــا األزواج(. وأخيــراً، فــإن ملكيــة %0.04 فقــط مــن تلــك 

األرض مشــتركة مــع فــرد آخــر مــن أفــراد العائلــة الذكــور )األب أو األخ(.

ومن بن العينة الكاملة للنساء، أقل من %6 )%5.87( ميتلكن األرض املقامة عليها منازلهن ملكية فردية

الرسم البياني 3: ملكية األرض املقامة عليها املنزل )من العائالت التي متلكها(

59  تتناول النتائج األرض اململوكة ملكية فردية أو مشاعية لألرض احمليطة باملباني )النسب اإلجمالية ستزيد عن %100 بسبب كون ملكية بعض األمالك مشاعية(.
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تشــير الدراســة إلــى ارتفــاع مســتويات ملكيــة األراضــي الزراعيــة )التــي تعــرف بأنهــا األراضــي املســتخدمة بوتيــرة نشــطة يف الزراعــة، والرعــي، 
واســتخدامات زراعيــة أخــرى( بــني النســاء. كمــا تبــني أن أقــل مــن أغلبيــة العائــالت )%44.4( متتلــك أراٍض زراعيــة. ويبلــغ متوســط مســاحة 
األراضــي الزراعيــة 10,218 متــراً مربعــاً. كمــا تبــني أن %24.7 مــن األراضــي الزراعيــة، لــدى العائــالت املالكــة لهــا، إمــا مملوكــة لنســاء ممــن 
شــاركن يف الدراســة )زوجــة/أم( أو ملكيــة مشــتركة بــني النســاء وآخريــن مــن أفــراد العائلــة. ويشــر التقريــر إلــى أن %6.9 متلكهــا امــرأة أخــرى 
)جــدة أو أخــت( ملكيــة جزئيــة أو كليــة، وأن %64.4 ميلكهــا الــزوج، و %19.2 ميلكهــا األب )يف العائــالت املمتــدة(، و%4.1 ميلكهــا أحــد 

األخــوة. وإجمــاالً، يفيــد التقريــر بــأن الرجــال يف %87.7 مــن العائــالت ميلكــون مثــل هــذه األراضــي ملكيــة كاملــة أو جزئيــة.

وفيمــا يتعلــق بامللكيــة الفرديــة أو املشــاعية، يكشــف حتليــل البيانــات أن %15 مــن النســاء املشــاركات )مــن العائــالت التــي أفــادت بامتالكهــا 
ألرض( أشــرن إلــى أنهــن ميلكــن مبفردهــن أرضــاً زراعيــة، وأن %1.3 ميلكــن أرضــاً زراعيــة مــع نســاء أخريــات )أخــوات(. وعــالوة علــى ذلــك، 
تبــني أن %7.3 مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة أشــرن إلــى أنهــن ميلكــن أرضــاً زراعيــة مــع أزواجهــن مقابــل %1.3 للنســاء الالئــي ميتلكــن 
ــا  ــة، فتعــود ملكيته ــة الذكــور )أب أو أخ(. أمــا النســبة املتبيقــة )%74.9( مــن األرض الزراعي ــة مــع فــرد آخــر مــن أفــراد العائل أرضــاً زراعي

بالكامــل إلــى أحــد أفــراد العائلــة الذكــور )الغالبيــة العظمــى ميلكهــا الــزوج(.

ويف احملصلة، يبلغ معدل ملكية األراضي الزراعية التي متلكها النساء %6.66 من إجمالي عينة النساء

الرسم البياني 4: ملكية األراضي الزراعية )من األسر التي متلكها(

نســبة قليلــة جــداً مــن العائــالت )%6.1( متتلــك أرضــاً كان قــد مت شــراؤها لغــرض االســتثمار. علــى ضــوء ذلــك، مــن الصعــب القيــام بتبويــب 
البيانــات علــى أســاس النــوع االجتماعــي بقــدر كاٍف مــن املوثوقيــة. إال أن البيانــات تشــير عمومــاً )وإن كانــت محــدودة( إلــى أن أكثــر مــن 65% 
مــن تلــك األراضــي مملوكــة ملكيــة فرديــة لفــرد ذكــر مــن أفــراد العائلــة. أمــا النســبة املتبقيــة )%35(، فتملكهــا نســاء أو تشــترك يف ملكيتهــا 
مــع آخريــن مــن أفــراد العائلــة الذكــور. ويبلــغ متوســط حجــم األراضــي االســتثمارية 2,150 متــراً مربعــاً. كمــا وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى أن 
ــادات ذوات/ي  ــك، يتضــح مــن إف ــى ذل ــا أســر ميســورة احلــال. عــالوة عل ــالك أرض اســتثمارية هــي يف معظمه ــى امت ــادرة عل ــالت الق العائ
اخلبــرة أن بعــض العائــالت تقــوم بتســجيل أراٍض اســتثمارية باســم امــرأة )كليــاً أو جزئيــاً( لتجنــب أعبــاء ضرائــب إضافيــة أو ألســباب أخــرى، 
مبــا يف ذلــك عــدم لفــت األنظــار إليهــا )أو إلــى فــرد مــن أفرادهــا(، خاصــًة فيمــا يتعلــق مبصــدر الدخــل الــذي قــد ال يكــون قابــاًل لإلفصــاح 

لــدى الســلطات الضريبيــة. 
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من بن العينة الكاملة للنساء، فقط %2.1 منهن أشرن إلى ملكيتهن ألرض ملكية فردية لغرض االستثمار

تشــير النتائــج اإلجماليــة للدراســة إلــى أن مــا يصــل إلــى %16 مــن النســاء املشــاركات قــد أشــرن إلــى امتالكهــن قطعــة أرض مــن 
أي نــوع أو حجــم )أراٍض مقــام عليهــا املنــزل، أو أراٍض زراعيــة أو جــرداء أو اســتثمارية(، وأنهــا مســجلة بأســمائهن. وهــذا يعنــي أن 
%84 مــن النســاء ليــس لديهــن أيــة أرض مســجلة بأســمائهن. وأشــارت %9 إلــى أنهــن شــريكات يف أرض مشتركة/مشــاعية مســجلة 
بأســماء عــدد مــن أفــراد العائلــة. وأشــارت %5.5 فقــط إلــى أن البيــت مســجل بأســمائهن، يف حــني أشــارت %94.5 إلــى خــالف 
ذلــك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أفــادت %3 مــن النســاء بــأن املنــزل ملكيــة مشــتركة مــع الــزوج أو أفــراد ذكــور آخريــن مــن أفــراد العائلــة. 
وعــالوة علــى ذلــك، أفــادت %3.4 مــن النســاء بــأن املنــزل ملكيــة مشــتركة مــع الــزوج وأفــراد ذكــور وإنــاث آخريــن مــن أفــراد العائلــة. 

ومــن بــني النســاء الالئــي ميلكــن أرضــاً، تبــني أن امللكيــة آلــت إلــى %79 منهــن عــن طريــق اإلرث مقابــل %11 أشــرن إلــى أنهــن متلكنهــا 
مــن خــالل مواردهــن اخلاصــة. وأشــارت %7 منهــن إلــى قيــام األزواج بشــرائها وتســجيلها بأســمائهن. ويف حــني أن معــدل األراضــي 
التــي آلــت ملكيتهــا للنســاء عــن طريــق اإلرث هــو نفســه بــني النســاء يف كل مــن الضفــة الغربيــة وغــزة، فــإن معــدل النســاء الالئــي أبلغــن 
عــن احلصــول علــى األرض كمهــر هــي أعلــى يف غــزة )%14( ممــا هــي عليــه يف الضفــة الغربيــة )%9.9(. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
فــإن عــدد النســاء يف الضفــة الغربيــة )%4.6( ممــن أشــرن إلــى قيــام الــزوج بشــراء أرض وتســجيلها بأســمائهن يفــوق كثيــراً مــا هــو 

عليــه يف غــزة )تقريبــاً صفــر(. 

وبصفــة عامــة، تنطــوي البيانــات املذكــورة أعــاله علــى املفارقــة التاليــة: مــن الناحيــة األولــى، وضمــن الســياق الراهــن، يتعــني علــى 
النســاء أن يعتمــدن اعتمــاداً كبيــراً علــى امليــراث كــي ميتلكــن أرضــاً. وتأتــي هــذه القضيــة، كمــا تبــني الدراســة، يف صلــب التحديــات 
التــي تواجههــا النســاء فيمــا يتعلــق مبلكيــة األراضــي. وكمــا يتضــح مــن الدراســة وأدنــاه، متتــد سلســلة العقبــات أمــام متتــع النســاء 
بحقــوق متســاوية يف امليــراث لتشــمل قوانــني امليــراث الســارية، وتطبيقهــا، والتقاليــد واألعــراف االجتماعيــة. ومــن الناحيــة األخــرى، 
ال متلــك النســاء املــوارد الالزمــة المتــالك أراض باالعتمــاد علــى مواردهــن اخلاصــة، والتــي هــي بدورهــا محــدودة ألن معظــم النســاء 

غيــر مشــاركات يف قــوى العمــل وال يرثــن حصصهــن املشــروعة مــن األراضــي وغيرهــا مــن املمتلــكات. 

يتوجــب النظــر بعنايــة إلــى مســتويات ملكيــة األراضــي واملــوارد األخــرى ألن نتائــج املســح تعكــس النســب املئويــة للنســاء الالئــي أشــرن إلــى 
ــث تصــرح النســاء عــن قطــع أراٍض ذات قيمــة أقــل  ــات عــن حجــم ونوعية/جــودة األرض، حي ــة أو مشــتركة(، وال تتضمــن بيان ــة )فردي ملكي
شــأناً مقارنــة بنظرائهــن مــن الرجــال. ويف جميــع احلــاالت، كانــت مســاحات احلصــص التــي حتصــل عليهــا النســاء أقــل بكثيــر ممــا هــي لــدى 
نظرائهــن مــن الرجــال. ويف كثيــر مــن احلــاالت، ال يتــم توزيــع امليــراث وفقــاً للقانــون الســائد )الــذي مينــح النســاء نصــف حصــة يف احلــاالت 
العاديــة( 60. وعلــى نحــو متكــرر، تشــير البيانــات إلــى أنــه يف معظــم احلــاالت التــي تــؤول فيهــا ملكيــة أرض مــا إلــى النســاء عــن طريــق امليــراث، 
فإنهــن يُدفعن/يُجبرن/يُضللــن لقبــول أراٍض نائيــة، وأقــرب إلــى مناطــق املواجهــات، وأقــرب إلــى املناطــق املهــددة بأنشــطة اســتيطانية، وذات 
ــا النســاء، املشــاركات يف  ــت به ــي أدل ــة الت ــات التالي ــات مســتقبلية أقــل. وتوضــح البيان ــة، وذات آفاق/إمكان ــة واســتثمارية متدني قيمــة زراعي

الدراســة، تدنــي مكانــة املــرأة فيمــا يتعلــق مبلكيــة األراضــي: 
60   تتســم الفقــرات القانونيــة املتعلقــة بامليــراث بالتعقيــد وهــي مصممــة لتعكــس جميــع أنــواع احلــاالت وتركيبــات الهيــاكل والترتيبــات العائليــة. ملزيــد مــن املعلومــات بهــذا الشــأن،  
ــي واالجتماعــي، 2014، ــرأة لإلرشــاد القانون ــز امل ــى مرك ــراث، يرجــى الرجــوع إل ــى دراســة متخصصــة حــول النســاء واملي ــراث الفلســطيني. ولالطــالع عل ــون املي ــى قان يرجــى الرجــوع إل
 https//:www.wclac.org/files/library/10/18/uo4uxnsl7gshgmqz868tnm.pdf 

  للحصول على مزيد من التفسيرات لألحكام الشرعية اإلسالمية حول امليراث، يرجى الرجوع إلى مركز الوئام الفلسطيني حلل النزاعات، 2013.
http//:www.alaslah.org/baseline-study-women-inheritance-rights-in-palestine/ 

اإلطار 3: ملكية األراضي وامليراث
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كمــا اتضــح أن بعــض األراضــي التــي كانــت النســاء يعتقــدن أنهــن ميتلكنهــا، لــم تكــن مســجلة بأســمائهن حتــى عندمــا مت تخصيــص حصــص 
مــن األرض لهــن:

»بعــد مضــي 25 عامــا علــى وفــاة أبينــا، عقــد إخوتــي اجتماعــاً وقــرروا فيــه أن يعطونــا أرضــاً؛ لــم يخبرونــا أبــداً بأيــة 
تفاصيــل عــن القــرارات التــي اتخذوهــا، ونحــن ال نعلــم إلــى أيــن نذهــب ملعرفــة ذلــك. كل مــا متكنــا مــن معرفتــه هــو 
أنهــم أعطونــا أرضــاً أقــل ممــا نســتحق وفــق القانــون. كانــت األرض ذات نوعيــة رديئــة وبعيــدة. ولــم تســجل األرض 

أبــداً بأســمائنا« )62، قريــة، جنــني(

يتم تخصيص أراٍض ذات قيمة أقل للنساء مقارنة بأشقائهن خارج إطار القانون:

»ســجلت أمــي جميــع األراضــي باســتثناء دومن واحــد باســم شــقيقنا الوحيــد؛ وتبلــغ قيمــة إحــدى حصصــه أكثــر مــن 
155,000 دينــار أردنــي؛ وحصــة أخــرى تســاوي قيمتهــا اآلن رمبــا ربــع مليــون دينــار. لقــد ورثنــا دومنــني مــن والدنــا يف 
منطقــة بعيــدة جــداً وقاحلــة لدرجــة أننــا ال نســتطيع أن نســتفيد منهــا. » نالــت األخــوات الثــالث »مــن اجلمــل أذنــه«. 

)54، قريــة، جنــني(

يف بعض احلاالت، مُتنح النساء األرض املعرضة خلطر املصادرة، مع إمكانية وصول محدودة، وذات قيمة متدنية يف الوقت احلاضر:

»بعــد الكثيــر مــن النضــال، قــام إخوتــي مبنحنــا حصتنــا مــن األرض يف املنطقــة )ج(، وال توجــد لدينــا إمكانيــة للوصــول 
إليهــا أو الســتخدامها للبنــاء أو الزراعــة«. )49، قريــة، بيــت حلــم(

تشــير البيانــات إلــى ارتبــاط احلالــة االجتماعيــة للنســاء عكســياً مبلكيــة األرض، حيــث ســجل أدنــى مســتوى مللكيــة األرض )14.5%( 
بــني النســاء املتزوجــات، مقارنــة بالنســاء غيــر املتزوجــات )%22.2(، والنســاء األرامــل )%28.5(، واملطلقــات )%33.5(. وهــذا يؤكــد 
الذرائــع واالدعــاءات املنتشــرة علــى نطــاق واســع بــأن النســاء املتزوجــات ال يحتجــن إلــى أرض أو مــوارد أخــرى ألن الــزوج يعتبــر املعيــل 
الرئيســي. كمــا أن وصــول النســاء املتزوجــات إلــى األرض أقــل منــه بالنســبة للنســاء املطلقــات واألرامــل. غيــر أنــه مــن املثيــر لالهتمــام 
أن جنــد أنــه يف حــني أن النســاء العازبــات يتمتعــن مبســتويات ملكيــة أعلــى نســبياً مــن النســاء املتزوجــات )حســب مــا ورد أعــاله(، إال 
أنهــن يتمتعــن مبســتويات وصــول أقــل لــألرض مــن النســاء املتزوجــات )%26 إلــى %39(. وقــد فســرت ذلــك النســاء وذوات/ي اخلبــرة 
يف املجتمــع احمللــي علــى أنــه ميثــل واقعــاً متناقضــاً ينطــوي علــى مفارقــة مفادهــا أنــه بينمــا يســمح للنســاء العازبــات امتــالك أرض علــى 
أســاس أنهــا ســتبقى داخــل األســرة ولــن ينقلــن ملكيتهــا )إلــى عائــالت أخــرى(، إال أنهــن يتعرضــن لتمييــز وضغــوط مــن أفــراد العائلــة 

لتكريــس عــدم الســيطرة أو وصــول إلــى األرض واملــوارد اإلنتاجيــة. 

كمــا وتشــير البيانــات إلــى أن النســاء يف العائــالت املمتــدة يتمتعــن مبســتويات أعلــى مللكيــة األراضــي )%27.8( مــن النســاء يف األســر 
النوويــة. وينطبــق نفــس النمــط علــى الوصــول إلــى األراضــي، حيــث تنخفــض معــدالت الوصــول إلــى األرض لــدى النســاء يف األســر 
النوويــة )%37( عنهــا لــدى النســاء يف األســر املمتــدة )%62(. وقــد يعكــس ذلــك، جزئيــاً، انخفــاض معــدالت ملكيــة األراضــي واملــوارد 

األخــرى لــدى األســر النوويــة عمــا هــي عليــه لــدى األســر املمتــدة.

اإلطار 4: ملكية األراضي واحلالة االجتماعية ونوع األسرة 
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ملكية املوارد اإلنتاجية األخرى
تنــاول املســح مســتوى امللكيــة ملختلــف املــوارد اإلنتاجيــة املرتبطــة بالزراعــة واإلنتــاج الزراعــي، حيــث تبــني النتائــج التاليــة أن مســتويات ملكيــة 
النســاء ملصــادر ذات قيمــة ســوقية وإنتاجيــة متدنيــة )معــدات غيــر ميكانيكيــة( تقــل عــن مســتويات ملكيتهــن للمصــادر األكثــر تكلفــة واملعــدات 
امليكانيكيــة. ويعــود ذلــك، وفقــاً لــذوات/ي خبــرة مــن املشــاركني، إلــى عــدد مــن العوامــل، ومــن بينهــا محدوديــة املــوارد االقتصاديــة التــي متلكهــا 
ــى اتخــاذ قــرار بشــأن شــراء األصــول  ــة قــدرة النســاء عل ــة، ومحدودي ــل واخلدمــات املالي ــى التموي ــة فــرص حصولهــن عل النســاء، ومحدودي

القيمــة، ومحدوديــة قــدرة النســاء يف الوصــول إلــى األســواق، ومحدوديــة اخلبــرة واإلملــام بــإدارة وتشــغيل املرافــق الزراعيــة احلديثــة.

تشــتهر مــزارع الثــروة احليوانيــة والدواجــن يف املناطــق الريفيــة يف الضفــة الغربيــة وغــزة كأحــد مصــادر كســب الــرزق واحلصــول علــى دخــل. 
ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه املــزارع صغيــرة حســب البيانــات املتوفــرة، إذ يبلــغ متوســط معــدل عــدد حيوانــات املزرعــة اململوكــة 49 رأســاً. 
وقــد بينــت الدراســة أن %13.4 فقــط مــن األســر متتلــك ماشــية أو دواجــن. 61 ضمــن هــذه النســبة )الـــ 13.4(، تبــني أن %37.9 مــن النســاء 
يف تلــك األســر ميتلكــن ماشــية أو دواجــن، ســواء مبفردهــن أو بالشــراكة مــع غيرهــن و %4.5 مــن النســاء أشــرن إلــى أن هنــاك إنــاث أخريــات 
مــن أفــراد األســرة ميتلكــن ماشــية/دواجن ملكيــة كليــة أو جزئيــة. ويف املقابــل، %69.7 مــن النســاء أشــرن إلــى أنهــا مملوكــة مــن قبــل الــزوج، 

و%3 مملوكــة لــألب )يف العائــالت املمتــدة( و%1.5 ميلكهــا أحــد األخــوة.

أمــا فيمــا يتعلــق بامللكيــة الفرديــة أو املشــاعية، يشــير حتليــل البيانــات إلــى أن %10.5 فقــط مــن النســاء ميتلكــن ماشــية أو دواجــن مبفردهــن. 
ومــن بــني النســاء املشــاركات، متتلــك %5 مــن النســاء ماشــية أو دواجــن ملكيــة مشــتركة مــع أزواجهــن. أمــا النســبة املتبقيــة )%84.5( مــن 

املاشــية أو الدواجــن، فإنهــا مملوكــة بالكامــل مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة الذكــور )الغالبيــة العظمــى ميلكهــا الــزوج(.

%1.4 فقط من النساء الالئي أجريت معهن مقابالت ميتلكن مبفردهن ماشية أو دواجن كمصدر إنتاجي

الرسم البياني 5: امللكية الفردية للماشية/الدواجن )من العائالت التي متتلكها(

61   لم توفر الدراسة تفاصيل حول تصنيف املاشية والدواجن وال حتى ضمن كل فئة. قد ترغب دراسات أخرى بالتركيز على ذلك.
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تشــكل املعــدات غيــر امليكانيكيــة مــورداً إنتاجيــاً آخــراً خاصــة يف الزراعــة التقليديــة، وهــي تشــمل احملاريــث التــي جترهــا احليوانــات، وأدوات 
جمــع القــش، والعربــات، واملناجــل، واخلزانــات. ومتتلــك %4.3 فقــط مــن األســر معــدات غيــر ميكانيكيــة مبتوســط قيمــة قــدره 2,159 شــيقل. 
ــزوج و%15.8 ميلكهــا األب. وقــد أشــارت %5 مــن  ــل %84.2 ميلكهــا ال ــل هــذه املعــدات %15.8 فقــط مقاب ــة النســاء ملث ــغ نســبة ملكي وتبل
النســاء إلــى امتالكهــن مثــل تلــك املعــدات ملكيــة فرديــة، يف حــني أن %20 منهــم يشــتركن مــع الــزوج يف ملكيتهــا و%5 يشــتركن مــع أخــوات 

وأخ يف ملكيتهــا. يف املقابــل، تبــني أن أفــراد األســرة الذكــور )معظمهــم أزواج( ميتلكــون بالكامــل مــا نســبته 70%. 

هذا يعني أنه من بن جميع النساء الالئي شملهن املسح، فإن نسبة متدنية جدًا %0.25 متتلك بالكامل معدات زراعية غير ميكانيكية

وتشــمل املعــدات الزراعيــة امليكانيكيــة اجلــرارات الزراعية/التراكتــورات، والشــاحنات، وأنظمــة الــري. وهــي عــادة مــا تكــون أكثــر تكلفــة 
)مــن غيــر امليكانيكيــة(، وتتمتــع بارتفــاع مســتويات اإلنتاجيــة واالســتدامة مــن حيــث تصنيفهــا كأصــول. وتظهــر النتائــج أن 5.9٪ فقــط مــن 
األســر متتلــك معــدات ميكانيكيــة مبتوســط قيمــة قــدره 38,757 شــيقل. وتعتبــر ملكيــة املــرأة  للمعــدات امليكانيكيــة أقــل بكثيــر منهــا يف غيــر 
امليكانيكيــة. وقــد تبــني أن ملكيــة هــذه املعــدات بــني اإلنــاث تبلــغ %6.9 مقابــل %82.2 ميلكهــا األزواج، و%10.3 ميلكهــا األب، و6.9% 
ميلكهــا أحــد األخــوة. وقــد أشــارت أقليــة مــن النســاء إلــى امتالكهــن مثــل تلــك املعــدات املكيانيكيــة كملكيــة فرديــة )%3.4(، باإلضافــة إلــى 
نســبة مشــابهة )%3.4( يشــتركن مــع الــزوج يف ملكيتهــا. أمــا النســبة املتبقيــة )%93.2(،  فقــد تبــني أنهــا مملوكــة بالكامــل ألحــد أفــراد العائلــة 

الذكــور )علــى األغلــب أزواج(.

من بن جميع النساء يف العينة، فقط %0.20 ميتلكن بالكامل معدات زراعية ميكانيكية

الرسم البياني 6: ملكية املعدات الزراعية )من قبل العائالت الالئي متلكها(
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يعتبــر معــدل ملكيــة األراضــي )املقــام عليهــا املنــزل والزراعيــة( متســاوياً تقريبــاً يف كلتــا املنطقتــني. ويرتفــع معــدل امتــالك األســر 
لألراضــي لغايــات االســتثمار يف الضفــة الغربيــة عمــا هــو عليــه يف غــزة )%6.9 إلــى %2.9(. ومــن املثيــر لالهتمــام أيضــاً أن 
ملكيــة )أنــواع أخــرى مــن األراضــي – غالبــاً أراٍض مشــاعية يف املنطقــة )ج( هــي أعلــى كثيــراً يف الضفــة الغربيــة ممــا هــي عليــه يف 
غــزة )%63 إلــى %40(5. وفيمــا يتعلــق باملــوارد اإلنتاجيــة األخــرى، تشــير البيانــات إلــى ملكيــة أكبــر لــدى األســر يف غــزة للماشــية 
والدواجــن )%26.5( مقارنــة باألســر يف الضفــة الغربيــة )10٪(. وينطبــق نفــس النمــط علــى املعــدات غيــر امليكانيكيــة )%5.9 يف 
غــزة إلــى %3.8 يف الضفــة الغربيــة(. يف املقابــل، فــإن ملكيــة املعــدات امليكانيكيــة لــدى األســر يف الضفــة الغربيــة )%6.6( هــي 
أعلــى منهــا لــدى األســر يف غــزة )%2.9(. وهــذا مؤشــر علــى مســتوى التنميــة االقتصاديــة والفقــر والفــرص يف كل منطقــة، حيــث 
يعتبــر اقتصــاد غــزة أكثــر كفافــاً بســبب اإلغــالق وعوامــل كبــح أخــرى يف حــني أن اقتصــاد الضفــة الغربيــة يعتبــر نســبياً أكثــر تقدمــاً. 
كمــا يعكــس ذلــك نــوع املســاعدات اإلنســانية واإلمنائيــة التــي تركــز علــى ســد الرمــق وســبل املعيشــة يف غــزة، بينمــا تعكــس فرصــاً 
أكبــر نســبياً للتنميــة الريفيــة يف الضفــة الغربيــة. ينبغــي أيضــاً النظــر إلــى مســتويات امللكيــة ضمــن ســياق حجــم امللكيــة. وباإلضافــة 
إلــى تدنــي مســتوياته يف غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة، فــإن متوســط حجــم احليــازات أقــل أيضــاً يف غــزة. فعلــى ســبيل املثــال، تشــير 
الدراســة إلــى أن متوســط مســاحة األراضــي املقــام عليــه املنــزل يف غــزة )319 متــر مربــع( يقــل عماهــو عليــه يف الضفــة الغربيــة 
)503 متــر مربــع(. ويزيــد متوســط مســاحة األراضــي الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة عنــه يف غــزة بحــدود 10 مــرات تقريبــا )12,304 
متــر مربــع إلــى 1,379 متــرا مربعــا(. ويبلــغ متوســط عــدد املاشــية/الدواجن لــكل أســرة يف غــزة 25 مقابــل 65 يف الضفــة الغربيــة. 
وعــالوة علــى ذلــك، يقــل متوســط قيمــة املعــدات الزراعيــة امليكانيكيــة يف غــزة عــن ربــع قيمتهــا يف الضفــة الغربيــة )9,400 شــاقل 
و 44,192 شــاقل(. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع امللكيــة بــني اجلنســني، تشــير النتائــج إلــى ارتفــاع معــدالت امللكيــة )ألي نــوع مــن األراضــي 
– ملكيــة فرديــة أو مشــاعية( بــني النســاء يف الضفــة الغربيــة عمــا هــي عليــه بــني النســاء يف غــزة. ويف حــني أن ملكيــة النســاء يف 
الضفــة الغربيــة ألي نــوع تبلــغ %17.1، تشــير النتائــج إلــى انخفــاض هــذه النســبة إلــى %13.7 بــني النســاء يف غــزة. كمــا تفــوق نســبة 
نســاء الضفــة الغربيــة الالئــي ميتلكــن أي نــوع مــن األراضــي مــع إنــاث أخريــات مــن أفــراد عائالتهــن نســبة نظيراتهــا مــن النســاء يف 
غــزة )%10.7 إلــى %2.9(. وينطبــق األمــر نفســه علــى امتــالك منــزل )%5.9 يف الضفــة الغربيــة و%3.9 يف غــزة(. فيمــا يتعلــق 
مبلكيــة النســاء لألراضــي املشــتركة غيــر املجــزأة )مشــاع(، فــإن نســبتها بــني النســاء يف الضفــة الغربيــة )%3.8( تزيــد كثيــراً عمــا 

هــي عليــه بــني النســاء يف غــزة )2%(.  

السيطرة على األرض واملوارد األخرى )صنع القرار(
مت طــرح أســئلة علــى النســاء املشــاركات حــول دور أفــراد العائلــة يف صنــع القــرار فيمــا يتعلــق باألراضــي وغيرهــا مــن املــوارد الزراعيــة. وتبــني 
البيانــات التاليــة الــوزن اخلــاص بقــدرة اإلنــاث والذكــور مــن أفــراد العائلــة علــى صنــع القــرارات )مــع مراعــاة إمكانيــة طــرح عمليــة صنــع القــرار 

ألكثــر مــن فــرد واحــد مــن أفــراد العائلــة، ممــا يــؤدي إلــى مجمــوع أكثــر مــن 100%(.

اإلطار 5: ملكية األراضي واملوارد األخرى )التباين اإلقليمي(
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بصفــة عامــة، يبلــغ وزن مســاهمة النســاء يف صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بــاألرض املقــام عليهــا املنــزل %24.7 )%21.5 للزوجــة،  «
و %1.3 لــألم، و %1.7 لألخــت(. أمــا بالنســبة للرجــال، فيصــل الــوزن إلــى %95.2 )%77.2 للــزوج، و %14 لــألب، و 4% 

لــألخ(. وقــد بلــغ الــوزن النســبي لإلنــاث مقابــل الذكــور علــى صعيــد ســلطة صنــع القــرار 21 إلــى 79، علــى التوالــي.

ــة %45.5 )%34.4 للزوجــة، و%4.1 لــألم، و  « ــق باألراضــي الزراعي ــع القــرار فيمــا يتعل ــغ وزن مســاهمة النســاء يف صن يبل
%6 لألخــت(. وبالنســبة للرجــال، فيبلــغ الــوزن %91.3 )%68.8 للــزوج، و %15.6 لــألب، و %6.9 لــألخ(. كمــا بلــغ الــوزن 

النســبي لإلنــاث مقابــل الذكــور علــى صعيــد ســلطة صنــع القــرار 33 إلــى 67، علــى التوالــي.

تتمتــع النســاء مبســتويات أعلــى يف عمليــات صنــع القــرار بشــأن املاشــية والدواجــن، حيــث يبلــغ وزن مســاهمة النســاء يف صنــع  «
القــرار فيمــا يتعلــق بالثــروة احليوانيــة والدواجــن %62.1 )%59.1 للزوجــة، و %3 لــألم(. أمــا بالنســبة للرجــال، فــإن الــوزن 
هــو نفســه تقريبــاً  بواقــع %69.7 )%68.2 للــزوج، و%1.5 لــألب(. كمــا بلــغ الــوزن النســبي لإلنــاث مقابــل الذكــور بالنســبة 

لســلطة صنــع القــرار 47 إلــى 53، علــى التوالــي.

يبلــغ وزن مســاهمة النســاء يف صنــع القــرار فيمــا يتعلــق باملعــدات غيــر امليكانيكيــة %31.6 )لــم يبلــغ عنــه إال للمشــاركات مــن  «
اإلنــاث وغالبــاً مــا ينحصــر لــدى الزوجــة(. وبالنســبة للرجــال، فيبلــغ الــوزن %89.5 )%73.7 للــزوج و %15.8 لــألب(. وقــد 

بلــغ الــوزن النســبي لإلنــاث مقابــل الذكــور علــى صعيــد ســلطة صنــع القــرار 26 إلــى 74، علــى التوالــي.

ــه إال للمشــاركات مــن  « ــغ عن ــم يبل ــة %10.3 )ل ــدات امليكانيكي ــق باملع ــا يتعل ــرار فيم ــع الق ــغ وزن مســاهمة النســاء يف صن يبل
ــألب،  ــزوج، و %10.3 ل ــوزن %103.4 )%79.3 لل ــغ ال ــدى الزوجــة(. وبالنســبة للرجــال، فيبل ــا ينحصــر ل ــاً م ــاث وغالب اإلن
ــي. ــى التوال ــى 91، عل ــع القــرار 9 إل ــد ســلطة صن ــى صعي ــل الذكــور عل ــاث مقاب ــوزن النســبي لإلن ــغ ال و %13.8 ألخ(. وقــد بل

الرسم البياني 7: املستوى النسبي لسلطة صنع القرار بشأن األرض واملوارد اإلنتاجية
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الوصول إلى األراضي واملوارد اإلنتاجية األخرى 
مت طــرح أســئلة علــى النســاء املشــاركات حــول قدرتهــن علــى الوصــول إلــى األراضــي واملــوارد الزراعيــة األخــرى )كاالســتفادة مــن املنتجــات 
واســتخدامها يف احلصــول علــى الدخــل وغيــره مــن وســائل املعيشــة األخــرى(. وتبــني البيانــات التاليــة النســب املئويــة للنســاء الالئــي أشــرن إلــى 

متتعهــن بــأي مســتوى مــن مســتويات الوصــول: 

%31.8 مــن املشــاركات يف الدراســة يشــرن إلــى أنهــن قــادرات علــى الوصــول إلــى األراضــي املقــام عليهــا املنــزل،  «
بينمــا تشــير %68.2 إلــى أنهــن غيــر قــادرات علــى القيــام بذلــك.

%39.7 مــن املشــاركات يف الدراســة يشــرن إلــى أنهــن قــادرات علــى الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة مقابــل  «
%60.3 يشــرن إلــى أنهــن غيــر قــادرات علــى القيــام بذلــك.

%56.1 مــن املشــاركات يف الدراســة يشــرن إلــى أنهــن قــادرات علــى الوصــول إلــى مصــادر املاشــية والدواجــن  «
التــي متلكهــا العائلــة، يف حــني تشــير %43.9 إلــى أنهــن غيــر قــادرات علــى القيــام بذلــك.

%45 مــن املشــاركات يف الدراســة يشــرن إلــى أنهــن قــادرات علــى احلصــول علــى معــدات زراعيــة غيــر  «
ميكانيكيــة، يف حــني تشــير %55 إلــى أنهــن غيــر قــادرات علــى القيــام بذلــك.

%10.3 فقــط مــن املشــاركات يف الدراســة يشــرن إلــى أنهــن قــادرات علــى احلصــول علــى معــدات زراعيــة  «
ميكانيكيــة، يف حــني تشــير %89.7 إلــى أنهــن غيــر قــادرات علــى القيــام بذلــك.

الرسم البياني 8: مستويات وصول النساء إلى األرض واملوارد اإلنتاجية
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صرحــت النســاء يف غــزة عــن مســتويات وصــول أعلــى )مــن حيــث القــدرة علــى االســتخدام واالنتفــاع( إلــى األرض املقــام عليهــا منــازل، 
واألراضــي الزراعيــة، واملعــدات الزراعيــة امليكانيكيــة وغيــر امليكانيكيــة، بيــد أن النســاء يف الضفــة الغربيــة يتمتعــن مبســتويات وصــول أعلــى 

ــواع األراضــي.  ــة وغيرهــا مــن أن ــى األراضــي التجاري إل

ويف حــني أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء ال ميتلكــن أرضــاً، جنــد أن العديــد مــن الالئــي ميتلكــن يواجهــن حتديــات فيمــا يتعلــق بالســيطرة 
علــى أراضيهــن والوصــول إليهــا )االســتفادة منهــا(. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة يف حالــة األراضــي املشــتركة؛ واألراضــي التــي ال تــزال موضــع 
خــالف، واملمتلــكات )منــزل خــاص أو مبنــى جتــاري( املقامــة علــى أرض للعائلــة، ومنــزل العائلــة املــوروث مــن الوالديــن ويقيــم بــه شــقيق ذكــر. 

وتوضــح الشــهادات التاليــة مــدى املفارقــة للملكيــة مقابــل الســيطرة والوصــول:

»يســيطر إخوتــي علــى جميــع املبانــي التجاريــة املوروثــة عــن والــدي؛ إنهــم يعملــون يف املبنــى ويحتفظــون بجميــع النقــود 
ألنفســهم«. )48، بيــت جــاال، بيــت حلــم(

»لســنوات عديــدة، رفــض إخوتنــا تقســيم األرض املوروثــة عــن أبينــا؛ لقــد أخضعوهــا بالكامــل لســيطرتهم وحرمونــي أنــا 
وأخواتــي مــن دخولهــا أو اســتخدامها. ويف كل عــام، يحضــرون ملــا كميــة قليلــة مــن زيــت الزيتــون، محاولــني أن يبينــوا 

للمجتمــع أنهــم يــؤدون واجباتهــم جتاهنــا«. )60، قريــة، جنــني(

»لقــد ســيطر أخــي علــى أمــي، وهــي أحبتــه لدرجــة أنــه أفســدته مــن فــرط الــدالل لكونــه ابنهــا الوحيــد. لقــد ســمحت 
لــه بالســيطرة علــى األرض وبيعهــا وشــرائها. وقــد كان يتآمــر مــع البعــض مــن مســؤولي وموظفــي املصــارف لســحب 
النقــود مــن جميــع احلســابات املصرفيــة؛ وكانــوا يغــررون بوالدتنــا لتوقيــع أي شــيكات أو وثائــق لــه«. )52، قريــة، جنــني(

»أمــي غيــر قــادرة اآلن علــى اتخــاذ أي قــرارات بشــأن األرض؛ لقــد عملــت بجــد مــع والــدي لشــرائها واالحتفــاظ بهــا. 
لكــن أخــي وزوجتــه يســيطران اآلن علــى األرض ويتمتعــان باملنتجــات والدخــل بينمــا نحــن جميعــاً خارجهــا«. )54، بلــدة 

ريفيــة، اخلليــل(

»قــام إخوانــي ببيــع منــزل العائلــة حيــث كانــت تعيــش أختــي املريضــة، ولــم يكــن لدينــا رأي يف ذلــك. وقــد اضطــررت إلــى 
نقــل أختــي للعيــش معــي  بعــد مجــيء املالكــني اجلــدد إلــى املنــزل للمطالبــة بحقهــم«. )47، قريــة، أريحــا(

عندمــا مت الطلــب مــن النســاء أن يقمــن بتقديــر النســبة املئويــة للنســاء الالئــي يحصلــن علــى حقهــن يف امليــراث يف جتمعاتهــن الســكانية، كانــت 
اإلجابــة مبعــدل %40، علمــاً بــان %50 منهــن قــدرن املعــدل بحــدود %30 أو أقــل مقابــل %50 قــدرن أنــه أكثــر مــن %30، و%40 قــدرن 

أن معــدل احلصــول علــى امليــراث يســاوي %50 أو أكثــر، و%19 فقــط قــدرن بــأن املعــدل يبلــغ  %70 أو أكثــر.

اإلطار 6: توقعات النساء املشاركات فيما يتعلق باحلق يف امليراث
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وكمــا بينــت البيانــات الســابقة، تواجــه النســاء الفلســطينيات مجموعــة واســعة مــن العقبــات يف ســعيهن المتــالك أراٍض والوصــول إليهــا 
والســيطرة عليهــا. وترتبــط هــذه العوامــل ارتباطــاً وثيقــاً لدرجــة جتعلهــا مبثابــة شــبكة معقــدة تكبــح ســعي النســاء لنيــل حقوقهــن يف األرض. 
وفيمــا يلــي تقييــم النســاء ملختلــف العقبــات السياســية، والقانونيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة؛ ويليــه حتليــل للروابــط املتبادلــة بينها.

العقبات السياسية 
تعتبــر العقبــات التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيلي ذات عالقــة كبيــرة بالتمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء يف ســعيهن للتتمتــع بحقوقهــن يف 
األرض. وتعتقــد مــا نســبته %75.4 مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة أن اجلــدار الفاصــل يشــكل عقبــة هامــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعتقــد 
ــى األراضــي، وتقســيم  ــك االســتيالء عل ــة هامــة، مبــا يف ذل ــة باألراضــي تشــكل عقب %73.7 مــن النســاء أن السياســات اإلســرائيلية املتعلق
املناطــق، وتســجيل األراضــي يف املنطقــة )ج(. وأخيــراً، تــرى %72.1 مــن النســاء أن نقــاط التفتيــش واحلواجــز التــي يفرضهــا االحتــالل تشــكل 

عقبــة أيضــاً.  

الرسم البياني 9: العقبات ذات العالقة باالحتالل من منظور النساء املشاركات

مــن اجلديــر بالذكــر أن جميــع العقبــات املذكــورة أعــاله قــد طرحــت مــن نســاء يف الضفــة الغربيــة وليــس مــن غــزة. وتوفــر البيانــات النوعيــة 
مزيــداً مــن املعطيــات اإليضاحيــة بشــأن احلرمــان املــزدوج الــذي تتعــرض لــه النســاء جــراء االحتــالل، ومصــادرة األراضــي، ومنــع الوصــول إلــى 
األراضــي الزراعيــة واملراعــي مــن ناحيــة، والعوامــل العائليــة واالجتماعيــة التــي تســود فيهــا العالقــات األبويــة وتعززهــا أعمــال االحتــالل مــن 
ناحيــة أخــرى. وقــد مت عــرض عــدد مــن االقتباســات يف مختلــف أجــزاء التقريــر لبيــان هــذه العالقــة املعــززة لبعضهــا بعضــاً بشــكل متبــادل 

بــني النظامــني االســتعماري واألبــوي. 
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العقبات القانونية 
وتؤكــد عمليــة املراجعــة ألدبيــات البحــث وشــهادات ذوات/ذوي اخلبــرة أن النظــام القانونــي ينطــوي علــى متييــز وال يتــم تطبيــق القانــون بشــكل 
يســاعد النســاء يف نيــل حقوقهــن. وبالنســبة للنســاء، فــإن العقبــة األكثــر أهميــة أمــام ملكيتهــن لــألرض تتمثــل يف عــدم وجــود وعــي وإملــام لديهــن 
باحلقــوق القانونيــة )اعتبــرت %85.7 منهــن أنهــا ذات أهميــة عاليــة أو معتدلــة(. وتعتقــد النســاء يف الضفــة الغربيــة أن هــذه العقبــة حتتــل مرتبــة 
أعلــى )%87( مــن النســاء يف غــزة )%80(. كمــا تعتبــر محــو األميــة القانونيــة مســألة رئيســية أيضــاً. وعنــد إجابــة أســئلة حــول مســتوى املعرفــة 
لديهــن، متيــل النســاء إلــى أن يكــن أكثــر تفــاؤالً، حيــث تشــير %26 منهــن إلــى أنهــن علــى درايــة كبيــرة بحقــوق امليــراث املنصــوص عليهــا يف 
القانــون الفلســطيني، بينمــا تشــير %25 منهــن إلــى أن لديهــن بعــض املعرفــة. وقــد أشــارت %49 إلــى أن معرفتهــن محــدودة أو معدومــة. عــالوة 
علــى ذلــك، فــإن %59 منهــم أشــرن إلــى عــدم وجــود أي معرفــة أو وجــود معرفــة محــدودة مبصــادر الدعــم واخلدمــات القانونيــة ذات العالقــة 

باحلقــوق يف األرض. كمــا أشــارت %23 فقــط منهــن إلــى أن لديهــن معرفــة كبيــرة مقابــل %18 أشــرن إلــى أنــه يوجــد لديهــن بعــض املعرفــة. 

وبوجــه عــام، صرحــت النســاء يف غــزة عــن ارتفــاع مســتويات املعرفــة باحلقــوق القانونيــة وحقــوق امليــراث واخلدمــات القانونيــة بشــكل أكبــر مــن 
النســاء يف الضفــة الغربيــة. ويلــي محدوديــة الوعــي غيــاب قانــون عقوبــات رادع لالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فيمــا يتعلــق بحقوقهــن 

يف األرض )%78.4(. وتضــع النســاء يف غــزة )%84( هــذه العقبــة يف مســتوى أعلــى مــن النســاء يف الضفــة الغربيــة )77%(.

يعتبــر النظــام القضائــي غيــر الرســمي يف فلســطني مثيــراً للجــدل، وكثيــراً مــا يُنظــر إليــه علــى أنــه يعــزز الظلــم. وقــد أشــارت %75.1 مــن 
النســاء إلــى أن نظــام العدالــة العشــائري غيــر الرســمي يــؤدي إلــى تنازلهــن عــن حقوقهــن. وتنظــر النســاء يف الضفــة الغربيــة وغــزة إلــى هــذه 
العقبــة بنفــس القــدر مــن األهميــة. وتتمثــل إحــدى القضايــا الرئيســية املتعلقــة باملجــال القانونــي يف ارتفــاع تكلفــة اإلجــراءات القانونيــة املرتبطــة 
بتســجيل قضايــا األراضــي والفصــل فيهــا )%72.5(. وتعتقــد النســاء يف غــزة )%92( أن هــذه العقبــة حتتــل مســتوى أهميــة أعلــى مــن النســاء 
ــة )%67.8(، مــع مالحظــة ارتفــاع مســتوى  ــى نظــام العدال ــة عل ــة الذكوري ــة االعتقــاد بالهيمن ــي هــذه العقب ــة )%78(. ويل يف الضفــة الغربي
هــذا االعتقــاد بــني النســاء يف غــزة )%83( مقارنــة بالضفــة الغربيــة )%64(. ويأتــي يف املرتبــة السادســة دور قانــون األحــوال الشــخصية يف 
التمييــز بحــق النســاء يف قضايــا الــزواج، والطــالق، وحــق حضانــة األطفــال، وغيــر ذلــك مــن جوانــب حياتهــن )%58.1(. وتعتقــد النســاء يف 
غــزة )%72( بــأن هــذه العقبــة ذات مســتوى أعلــى مــن النســاء يف الضفــة الغربيــة )%55(. كمــا أن ســيادة ودور قوانــني األراضــي وعملياتهــا 

التمييزيــة متثــل عقبــة هامــة مــن وجهــة نظــر النســاء  )%54.1(، بواقــع 67٪ يف غــزة و 51٪ يف الضفــة الغربيــة.
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الرسم البياني 10: العقبات القانونية من منظور النساء

تؤكــد النتائــج املذكــورة أعــاله علــى مــا مت عرضــه مــن نتائــج يف القســم الســابق بشــأن املنازعــات علــى األراضــي، حيــث فــاق عــدد النســاء يف 
غــزة نظيراتهــن يف الضفــة الغربيــة ممــن أشــرن إلــى ارتفــاع مســتويات عــدم تســوية النازعــات أو تســويتها لصالــح أفــراد األســرة الذكــور. وقــد 
قامــت نســاء وذوات/ذوي خبــرة بتحديــد وتأكيــد العديــد مــن النتائــج املذكــورة أعــاله )كمــا ورد يف أجــزاء أخــرى مــن التقريــر(. وفيمــا يلــي أبعــاد 

إضافيــة للعقبــات القانونيــة التــي مت تناولهامــن ذوات/ذوي اخلبــرة:

»إذا أرادت املــرأة أـــن تقــوم بشــراء وتســجيل أرض باســمها؛ يتعــني عليهــا أن تفكــر يف املصاريــف التــي تترتــب علــى عمليــة 
التســجيل والرســوم. ويف بعــض احلــاالت، قــد تقــوم النســاء بتســجيل األرض بأســماء أشــقاء لهــن لتجنــب املصاريــف التــي 

ليــس مبقدورهــن حتملهــا ألنهــن ميتلكــن مســتويات أقــل مــن املــوارد«. )KI، 47، أنثــى، أريحــا ووادي األردن(

»القانــون معقــد للغايــة، ويف احلقيقــة، ال يوجــد وعــي وإملــام بــه حتــى بــني األكثــر تعلمــاً. وهنالــك أيضــاً ثغــرات وفســاد 
يف إطــار عمليــة التقاضــي، وال توجــد حمايــة للنســاء مــن االحتيــال، خاصــًة األقــل تعلمــاً ». )KI, Male, شــمال غــزة(

ــأن القانــون مينحهــن حقــوق مــا،  ــة حقــوق. لكــن، وحتــى عندمــا يعتقــدن ب »تعتقــد النســاء أن القانــون ال مينحهــن أي
فإنهــن مســتعدات للقيــام بــأي شــيء لتجنــب الدخــول يف قضيــة قــد تســتغرق ســنوات العتقادهــن بــأن العمليــة القانونيــة 

معقــدة جــداً وطويلــة.«. )KI, أنثــى, اخلليــل(

»أنــا ال أؤمــن بالقانــون، فهــو متحيــز، والشــرطة والقضــاة ســيكونون إلــى جانــب الطــرف األقــوى - الرجــل. كل شــيء 
فاســد والنســاء لــن يتمكــن مــن حتقيــق النجــاح. لهــذا الســبب لــم أتوجــه إلــى النظــام«. )إحــدى املشــاركات، 42، غــزة(
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العقبات االقتصادية
كمــا أكــدت البحــوث الســابقة، فــإن قــدرة النســاء علــى التمتــع بحقوقهــن يف األرض تتأثــر مبســتوى التمكــني االقتصــادي اخلــاص بهــن، والعمالة، 
والدخــل، واملدخــرات املاليــة، والوصــول إلــى التمويــل وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي، واملشــاركة يف صنــع القــرار اخلــاص بالسياســات والبرامــج 
ــة  ــأن محدودي ــن ب ــادت %85.2 منه ــث أف ــات، حي ــا تشــكل عقب ــي شــاركن يف املســح أن هــذه القضاي ــد أكــدت النســاء الالئ ــة. وق االقتصادي
إمكانــات الوصــول إلــى التمويــل تشــكل عقبــة هامــة تعيــق متتعهــن باحلقــوق يف األرض. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــرى %77.9 أن افتقــار النســاء 
إلــى املهــارات االقتصاديــة والتجاريــة الالزمــة إلدارة األراضــي وغيرهــا مــن املــوارد اإلنتاجيــة يشــكل عقبــة هامــة. وعــالوة علــى ذلــك، تــرى 
%67.2 أن محدوديــة فــرص وصــول النســاء إلــى اخلدمــات املاليــة واالئتمانيــة تشــكل عقبــة هامــة. ومــن حيــث املبــدأ، ال تتفــق أغلبيــة النســاء 
مــع املفاهيــم الســائدة بشــأن أدوار الرجــال والنســاء يف املجــال االقتصــادي، حيــث أعربــت %88 مــن النســاء عــن رفضهــن لفكــرة أن مطالبــة 
النســاء بحقوقهــن يف امليــراث تقــوض الرفــاه االقتصــادي للذكــور مــن أفــراد عائالتهــن. فقــط %12 أعربــن عــن موافقتهــن علــى هــذا العــرف/
املفهــوم الثقــايف. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أعربــت %95 مــن النســاء املشــاركات عــن رفضهــن للفكــرة القائلــة بــأن حصــول النســاء علــى حقوقهــن 

يف امليــراث يــؤدي إلــى إثــراء عائــالت أخــرى علــى حســاب العائلــة األصليــة، بينمــا %5 أعربــن عــن اعتقادهــن بتلــك الفكــرة. 

ويف أوســاط النســاء، فــإن أعــداد ال تــكاد تذكــر منهــن تؤيــد الــرأي الشــائع بــأن »الذكــور يســتحقون امليــراث باعتبــار أنهــم هــم املعيلــون« يف 
حــني أعربــت %80 منهــن عــن عــدم موافقتهــن علــى ذلــك مقابــل %20 وافقــن علــى ذلــك. وتختلــف النســاء بشــدة مــع الفكــرة القائلــة بــأن 
لديهــن مســؤوليات واحتياجــات اقتصاديــة أقــل، وبالتالــي فإنهــن ال يســتحقني امليــراث )%97(. وتتســاوى معــدالت نظــرة النســاء إلــى العقبــات 

االقتصاديــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وغــزة.

الرسم البياني 11: العقبات االقتصادية من منظور النساء املشاركات
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تعرض الدراسة الروابط املثيرة لالهتمام التالية بني التمكني الشخصي واجلمعي من ناحية، وملكية األراضي واحلصول عليها:  

Ԃ  يرتبــط وضــع العمــل ارتباطــاً مباشــراً مبلكيــة األراضــي، حيــث تتمتــع النســاء العامــالت حلســابهن اخلــاص
النســاء  التوالــي( مبســتويات ملكيــة أعلــى بكثيــر مــن  العامــالت بأجــر )%35.3 و%24.4 علــى  والنســاء 
العامــالت يف املنــزل )ربــات البيــوت( )%13.9(. كمــا صرحــت النســاء العامــالت )%65( عــن ارتفــاع مســتويات 

الوصــول إلــى األراضــي مقارنــًة بالنســاء غيــر العامــالت )37%(.

Ԃ  ترتبــط املســاهمة االقتصاديــة للنســاء يف األســرة ارتباطــاً مباشــراً مبلكيــة األراضــي، حيــث يكــون معــدل ملكيــة
األرض أعلــى بكثيــر بــني النســاء الالئــي يســهمن يف دخــل األســرة )%31.3( مــن النســاء الالئــي ال يســهمن 
)%9.8(. كمــا أن مســتويات الوصــول إلــى األرض بــني النســاء الالئــي يســهمن يف دخــل األســرة )%56( هــي 

ــى بكثيــر مــن النســاء الالئــي ال يقمــن بذلــك )30%(. أعل

Ԃ  احتماليــة امتــالك األرض بــني النســاء العضــوات يف التعاونيــات )%25( هــي أعلــى ممــا هــي عليــه بــني النســاء
غيــر العضــوات )15.8%(.

Ԃ  وعــالوة علــى ذلــك، فــإن احتماليــة امتــالك أراٍض بــني النســاء الالئــي شــاركن يف أنشــطة مــدرة للدخــل عبــر
التعاونيــات )%35.3( تكــون أعلــى ممــا هــي عليــه بــني النســاء اللواتــي يقمــن بذلــك مبفردهــن )%24.4( وبــني 

النســاء اللواتــي لــم يشــتركن يف نشــاط مــدر للدخــل )٪13.8(.

العقبات الثقافية، واالجتماعية، والدينية
تعتبــر القيــم واملعاييــر الثقافيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الترتيبــات واملؤسســات االجتماعيــة األبويــة )مثــل مؤسســات األســرة والــزواج - فضــاًل 
عــن املعتقــدات والتعاليــم الدينيــة( مبثابــة قــوى دافعــة لعجلــة القمــع السياســي والقانونــي واالقتصــادي بحــق النســاء. كمــا تبــني مــن مراجعــة 
األدبيــات والبحــث الراهــن، أن هــذه العقبــات متجــذرة يف النســيج االجتماعــي والثقــايف ومــن الصعوبــة مبــكان إجــراء تغييــرات فيهــا. وتعتقــد 
النســاء املشــاركات أن أهــم عائقــني اجتماعيــني - ثقافيــني يتمثــالن يف املفهــوم القائــل بــأن »النســاء يعتمــدن علــى الرجــال وأن الرجــال ملزمــون 
بتوفيــر احتياجاتهــن« )%86.6( وأن »النســاء يضحــني بحقوقهــن مخافــة خســارتهن دعــم العائلــة وكنفهــا؛ ونتيجــة للضغــط العائلــي واملجتمعــي« 
تشــكل عقبــة هامــة )%86.4(. وتعتقــد نســبة تصــل إلــى %80.4 مــن النســاء أن »ســيطرة الرجــال علــى القــرارات املاليــة داخــل األســرة« تشــكل 
عقبــة هامــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعتقــد %79.9 مــن النســاء أن املفهــوم الشــائع بــأن » األنســب للنســاء أن يكــن ربــات بيــوت ولســن بحاجــة 
إلــى توليــد دخــل أو امتــالك أصــول« تشــكل عقبــة هامــة. عــالوة علــى ذلــك، تعتقــد %78.6 مــن النســاء أن فكــرة أن »النســاء تأخــذ أصــول 
األســرة خــارج العائلــة عندمــا تتــزوج« تشــكل عقبــة هامــة. وبالنســبة للنســاء املشــاركات، فــإن القانــون القائــم علــى الشــريعة اإلســالمية يعتبــر 
أقــل العقبــات أهميــة، بينمــا  تنظــر إليــه %38.2 منهــن كعقبــة هامــة. وهــذا مــا يؤكــده االعتقــاد الســائد علــى نطــاق واســع بأنــه ال ينبغــي أن 

يكــون للنســاء نفــس حقــوق امليــراث حيــث تشــير %65 مــن النســاء إلــى أنهــا ال توافــق أو ال توافــق بشــدة علــى املســاواة يف احلقــوق.

اإلطار 7: التمكن االقتصادي الشخصي واجلمعي كعوامل حاسمة للملكية
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الرسم البياني 12: العقبات الثقافية من منظور النساء املشاركات

عموماً، تفصح النساء يف غزة عن مستويات أعلى من العقبات الثقافية واالجتماعية مقارنة بالضفة الغربية:

Ԃ .)74% تعتمد النساء على الرجال وينبغي عليهم أن يوفروا احتياجاتهن )%94 إلى

Ԃ .)77% األمثل للنساء أن يكن ربات بيوت ولسن بحاجة إلى توليد دخل أو امتالك أصول )%91 إلى

Ԃ .)76% فكرة أن النساء تأخذ أصول العائلة إلى اخلارج عندما تتزوج )%87 إلى

Ԃ  تتساوى النسب املئوية لنظرة النساء يف كلتا املنطقتني إلى سيطرة الرجال على القرارات املالية وتضحية النساء
بحقوقهن خوفاً من فقدان دعم العائلة باعتبارها متثل عقبات.

تتناول البيانات التالية شهادات أدلت بها النساء حول دور الديناميكيات االجتماعية والعقبات الثقافية يف تقويض قدرتهن على امتالك أرض: 

»يعتقد املجتمع مبسؤولية الرجال عن النساء؛ وبأنهن ال يحتجن إلى أرض أو موارد«. )KI، ذكر، جنني(

»أنا متزوجة وزوجي يبلي بالًء حسناً. ال أحتاج إلى ميراثي، لكن أخواتي يحتجن إليه«. )أنثى، 56 عاماً، رفح(

ــا.  ــا ســيغطون نفقاته ــاً للمجتمــع. إخوته ــراث وفق ــى املي ــاج إل ــي تعيــش مــع أشــقائها ال حتت ــاء الت ــرأة العزب ــى امل »حت
هــذا خطــأ. يف الواقــع، إنهــم ال يفعلــون ذلــك، واألهــم مــن ذلــك كلــه: ملــاذا يجــب أن تســتمر يف االعتمــاد عليهــم طــوال 

حياتهــا«. )KI، أنثــى، بيــت حلــم(

»يقولــون إن زوجــي ميســور احلــال، ومــن املعيــب أن أطالــب بحصتــي بامليــراث؛ حتــى زوجــي يشــعر باســتياء ألننــي قمــت 
بذلــك. ويعتقــد أننــي أشــكك يف رجولتــه يف نظــر املجتمــع«. )أنثــى، 55 عامــا، قلقيليــة(

اإلطار 8: العقبات الثقافية )التباين اإلقليمي(



54

تشــير البيانــات إلــى وجــود ارتبــاط بــني مســتويات املعرفــة والوعــي باحلقــوق واخلدمــات القانونيــة، مــن ناحيــة، وبــني ملكيــة األراضــي والوصــول 
إليهــا، مــن الناحيــة األخــرى.

Ԃ  20 مــن النســاء أفــدن بأنهــن علــى درايــة بحقوقهــن القانونيــة يف امتــالك األراضــي مقارنــة بـــ %13 أشــرن إلــى أنهــن%
لســن علــى درايــة بذلــك. وينطبــق نفــس النمــط علــى الوصــول إلــى األرض، حيــث أشــارت %46 مــن النســاء الالئــي يتمتعــن 
بتلــك الدرايــة إلــى قدرتهــن علــى الوصــول إلــى األرض مقارنــة بنســبة %33 لــدى النســاء الالئــي ال يتمتعــن بتلــك الدرايــة.

Ԃ .ينطبق منط مماثل على الدراية بخدمات الدعم القانوني

Ԃ  النتائــج غيــر متســقة بالنســبة للعالقــة بــني القيــم التــي تؤمــن بهــا النســاء فيمــا يتعلــق باحلقــوق يف األرض مــن جهــة وبــني
امتالكهــن ووصولهــن إلــى األرض مــن جهــة أخــرى. وتتمتــع النســاء الالئــي يعتقــدن أن الرجــال يســتحقون كامــل امليــراث ألن 
لديهــم مســؤوليات مبســتويات أدنــى مللكيــة األراضــي والوصــول إليهــا )%9.5 و %34 علــى التوالــي( مــن النســاء الالئــي 
يعتقــدن خــالف ذلــك )%17 و %45 علــى التوالــي(. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن اعتقــاد النســاء بضــرورة امتالكهــن 
ألرض ال ينطــوي علــى ترابــط، حيــث يتســاوى مســتوى ملكيــة األرض لــدى النســاء الالئــي يتفقــن مــع هــذا االعتقــاد 
والالئــي يعارضنــه. يف احلقيقــة، فــإن النســاء الالئــي يقلــن إن هــذا ليــس ضروريــاً يتمتعــن مبســتويات أعلــى للوصــول إلــى 
األراضــي. وقــد يشــكل هــذا تفســيراً محتمــاًل ملواقــف تلــك النســاء الالمباليــة جتــاه امللكيــة؛ لكونهــن مقتنعــات بــأن الذكــور 
مــن أفــراد العائلــة ســيوفرون لهــن إمكانيــة الوصــول )اســتخدام األرض واالســتفادة مــن عائداتهــا(، األمــر الــذي قــد يكــون 
ــق مبواقــف النســاء،  ــا ال تتعل ــا والوصــول إليه ــة األراضــي والســيطرة عليه ــج أن ملكي ــي هــذه النتائ ــاً لهــن. وقــد تعن كافي
ممــا يجعــل مســألة العقبــة الثقافيــة موضــع تســاؤل )أي أنهــا تتعلــق بالثقافــة(. إال أنهــا تعتمــد علــى مســتوى التمييــز ضــد 
ــق بالظــروف  ــورة أعــاله فيمــا يتعل ــة املذك ــرات الهيكلي ــع املتغي ــى جمي ــة أو الســلبية( وعل النســاء )ذوات املواقــف اإليجابي

االجتماعيــة، والقانونيــة، واالقتصاديــة. 

Ԃ  النســاء الالئــي يعتقــدن بوجــوب حتقيــق املســاواة يف امليــراث بــني الرجــال والنســاء يتمتعــن مبســتويات أعلــى مللكيــة
ــي أن  ــي يعتقــدن أن النســاء والرجــال ينبغ ــي( مــن النســاء الالئ ــى التوال ــا )%19.5 و %50 عل األراضــي والوصــول إليه

يتمتعــوا بحقــوق امليــراث علــى أســاس الشــريعة اإلســالمية )%16 و %38 علــى التوالــي(. 

النزاعات على األراضي والعنف وحلها: الروابط بن العقبات
ويف ســياق كفــاح النســاء لنيــل حقوقهــن، فــإن نســبة صغيــرة منهــن يدخلــن يف نزاعــات علــى األرض. وتبقــى الغالبيــة العظمــى مــن هــذه 
النزاعــات ضمــن نطــاق العائلــة وتنتهــي عــادة بإجبــار النســاء علــى القبــول بواقــع احلرمــان. وتشــير النتائــج إلــى أن النســاء يجــدن أنفســهن 
طرفــاً يف نزاعــات حقيقيــة حــول امليــراث مــن األرض وتقســيمها، فضــاًل عــن التســجيل. ويف كل مرحلــة، تواجــه النســاء ضغوطــاً هائلــة )مباشــرة 

وغيــر مباشــرة( علــى النحــو املبــني أدنــاه. 

بوجــه عــام، تشــير التقديــرات إلــى أن قرابــة %25 مــن القضايــا املنظــورة لــدى احملاكــم تتعلــق بنزاعــات علــى األراضــي. 62 وتشــير بيانــات 
البحــث إلــى أن %13.2 مــن النســاء املشــاركات صرحــن عــن دخولهــن يف نــزاع عائلــي علــى األرض. وتتعلــق غالبيــة تلــك النزاعــات بامليــراث 

62   البنك الدولي، 2019.

اإلطار 9: املعرفة، والقيم، وملكية األراضي 
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مــن األراضــي )%66.7( مقابــل )%25.6( حــول تقســيم األرض – حتديــد احلــدود. ومتتــد أوجــه النزاعــات لتشــمل قضايــا أخــرى كتقاســم 
األراضــي، وتســجيل األراضــي، واســتخدام العائــدات مــن األراضــي. وقــد اتضــح يف ســياق البحــث أنــه لــم يتــم اإلبــالغ عــن حوالــي ثُلــث 
النزاعــات وأن %34 منهــا قــد رفعــت إلــى نظــام العدالــة الرســمي مقابــل %27 رفعــت إلــى نظــام العدالــة غيــر الرســمي )العشــائري(. علــى 
الرغــم مــن أنــه لــم يتــم حــل مــا يصــل إلــى %71 مــن القضايــا، إال أن %17.7 مــن القضايــا التــي مت حلهــا كانــت لصالــح املــرأة  مقابــل 11.3% 

ــح الرجــل.  لصال

ــى األراضــي املتعلقــة  ــزاع عل ــت حــاالت الن ــك، كان ــة وغــزة. ومــع ذل ــالغ عــن النزاعــات حــول األراضــي يف الضفــة الغربي تتســاوى نســب اإلب
بامليــراث أعلــى لــدى النســاء يف غــزة )%86.7( ممــا هــي عليــه يف الضفــة الغربيــة )%60.4(. يف املقابــل، ارتفعــت حــاالت اإلفصــاح لــدى 
النســاء يف الضفــة الغربيــة عــن نزاعــات حــول تقســيم األراضــي والتســجيل وتقاســم العائــدات واســتخدامها عمــا هــي عليــه يف غــزة )39.6% 
إلــى %13.3(. كمــا أشــارت أعــداد أكبــر مــن النســاء يف الضفــة الغربيــة إلــى جلوئهــن للنظــام الرســمي أكثــر مــن النظــام غيــر الرســمي )36.7% 
ــر مــن النظــام الرســمي  ــر الرســمي بشــكل أكب ــى النظــام غي ــى %26.7(. والعكــس صحيــح يف غــزة حيــث تتحــدث النســاء عــن اللجــوء إل إل

ــى 24.5%(. )%33.3 إل
الرسم البياني 13: النزاعات على األراضي يف الضفة الغربية وقطاع غزة

ووفقاً ملشاركني/مشاركات ذوي/ذوات خبرة يف كلتا املنطقتني، ميكن أن يُعزى ذلك إلى عدد من العوامل:

»يف ظــل الظــروف املعيشــية البائســة، وتزايــد معــدالت الفقــر واألعبــاء اإلضافيــة امللقــاة علــى عاتق النســاء؛ فإنــه ال يوجد 
لديهــن طاقــة وال حيــز يف جــدول أعمالهــن للذهــاب إلــى نظــام العدالــة الرســمي واملطالبــة بحقوقهن«. )أنثــى، غزة(

ــا  ــن عندم ــن يعبســون يف وجوهه ــور الذي ــة الذك ــث يخضــع لهيمن ــا؛ حي ــة الســائد هن ــق النســاء يف نظــام العدال »ال تث
ــر, غــزة( ــة«. )ذك ــى دعــم أو التقاضــي يف قضي يســعني للحصــول عل

ــات. ومــع عمــل املنظمــات  ــق والتوازن ــات الفحص/التحق ــر مــن عملي ــاك الكثي ــر ترســخاً، وهن ــة أكث »إن نظــام العدال
النســائية ووزارة شــؤون املــرأة كجهــة رقابيــة، فــإن النســاء تشــعر بأمــان أكثــر يف ســعيهن إلــى حتقيــق العدالــة«. )أنثــى، 

الضفــة الغربيــة(

»لــدى النســاء يف غــزة مــوارد ماليــة أقــل لتغطيــة نفقــات القضايــا يف احملاكــم، وبالتالــي فإنهــن ميتنعــن عــن اللجــوء إلــى 
نظــام احملاكــم«. )أنثــى، غــزة(
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فيمــا يتعلــق بنظــام العدالــة غيــر الرســمي )العشــائري(، أكــدت قلــة مــن النســاء الالئــي أجريــت معهــن مقابــالت علــى أنهــن لــم يلجــأن إليــه إال 
بعــد أن اســتنفدن املســاعي مــع ذكــور مــن أفــراد العائلــة وكبــار شــخصيات العائلــة املمتــدة )لنيــل حقوقهــن(. وقــد قبلــت النســاء الالئــي قمــن 
فعــاًل بذلــك بــأن عالقتهــن بأشــقائهن الذكــور وعائالتهــن لــن تكــون أبــداً كمــا كانــت عليــه ســابقاً. وعندمــا تلجــأ النســاء إلــى مؤسســات خارجيــة 
رســمية وغيــر رســمية، فــإن ذلــك غالبــاً مــا يــؤدي إلــى قطــع العالقــات مــع األشــقاء املعنيــني بالقضيــة وإلــى ارتفــاع مســتويات العــداء يف كثيــر 

مــن احلــاالت:

»لــم يكــن أمامــي خيــار ســوى اللجــوء إلــى شــخصيات عشــائرية  بــارزة. لقــد حكمــوا بأننــي أســتحق حصــة وفقــاً للقانــون 
والشــرع،  لكــن أخــي لــم يغيــر رأيــه. وجلــأ إلــى شــخصيات عشــائرية أخــرى حملاربتــي وحــرض بعــض األقــارب علــى 

نبــذي وقــام بضــرب أطفالــي«. )54، بلــدة ريفيــة، اخلليــل(

معظــم النســاء الالئــي جلــأن إلــى النظــام غيــر الرســمي واجهــن نتائــج وتداعيــات ســلبية، حيــث كان كبــار الشــخصيات ينحــازون إلــى الذكــور 
مــن أفــراد العائلــة أو يســتغلون القضيــة جلنــي أمــوال مــن اجلانــب املســتعد أن يدفــع أكثــر: 

»لقــد علمــت أن إخوتــي قــد فعلــوا كل شــيء لتجريــدي مــن حقوقــي؛ وقــام ابنــي مبســاعدتي يف التواصــل مــع شــخصيات 
إليجــاد تســوية. إال أن األمــر لــم يقتصــر علــى أن هــذه الشــخصيات لــم تقــم بــأي شــيء بهــذا اخلصــوص وحســب، وإمنــا 

اســتخدموا املعلومــات التــي قدمتهــا لهــم ضــدي وانحــازوا إلــى إخوتــي«. )58، أنثــى، جنــوب اخلليل(

لقد أكدت بيانات املسح بشكل جزئي على هذا، حيث تشير  %80 من النساء يف غزة ممن دخلن يف نزاعات على األراضي إلى أنهن لم 
يتوصلن إلى أي حل على اإلطالق، مقارنة بـ %68 يف الضفة الغربية. وقد كانت نسبة النساء الالئي أشرن إلى حل النزاع لصاحلهن أكبر 

يف الضفة الغربية  )%19( مما كانت يف غزة )13%(.  

ــاع النســاء الالئــي  ــة أرب ــى األراضــي، حيــث تعتقــد ثالث ــى تزايــد العنــف الناجــم عــن النازعــات عل تؤكــد نتائــج املســح والبيانــات النوعيــة عل
شــملهن املســح أن العنــف الناجــم عــن النزاعــات علــى األراضــي مرتفــع أو معتــدل يف جتمعاتهــن الســكانية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعتقــد 19% 
أن هــذا النــوع مــن العنــف موجــود ولكــن علــى نطــاق منخفــض. فقــط %6 يعتقــدن أنــه ليــس هنالــك وجــود ملثــل هــذا العنــف. يف املقابــل، تشــير 
%15 فقــط مــن النســاء الالئــي شــملهن املســح إلــى أن مســتوى العنــف داخــل أســرهن مرتفــع أو معتــدل مقابــل %26 يعتقــدن بإنــه منخفــض. 

ومــن املثيــر للقلــق أن تشــهد معــدالت ملكيــة األراضــي ارتفاعــاً بــني النســاء يف العائــالت والتجمعــات الســكانية التــي توصــف بأنهــا تعانــي مــن 

ارتفــاع يف مســتويات العنــف. وقــد يعــزى ذلــك إلــى مــا ســبق أن كشــفت عنــه البيانــات النوعيــة مــن حيــث مواجهــة النســاء لــردود فعــل عنيفــة 
عنــد مطالبتهــن بحقوقهــن يف األرض علــى مســتوى األســرة ومســتوى التجمــع الســكاني ككل. 

متيــل مســتويات ملكيــة األراضــي إلــى االرتفــاع بــني النســاء الالئــي أفصحــن عــن ارتفــاع مســتوى العنــف داخــل أســرهن )21.1%(  «
بشــكل أكبــر مــن الالئــي يصفنــه بأنــه منخفــض )٪15.9(.

األكثــر إثــارة للقلــق هــو االرتبــاط املباشــرة بــني مســتوى العنــف املجتمعــي حــول النزاعــات علــى األراضــي وبــني ملكيــة األراضــي، حيــث  «
متيــل معــدالت ملكيــة األرض بــني النســاء الالئــي يصفــن مســتوى العنــف املجتمعــي بأنــه مرتفــع )%24.3( إلــى االرتفــاع بشــكل أكبــر 

ممــا هــي عليــه بــني النســاء الالئــي أشــرن إلــى أنــه منخفــض أو غيــر موجــود )6.3%(.

اإلطار 10: العنف املستند إلى النوع االجتماعي وملكية األراضي
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وهــذا يؤكــد أيضــا وجــوب نضــال العديــد مــن النســاء مــن أجــل نيــل حقوقهــن القانونيــة يف امليــراث، حيــث ترتفــع احتماليــة حصــول  «
النســاء علــى حقوقهــن يف امليــراث بشــكل أكبــر بــني النســاء الالئــي يطالــن بحقوقهــن يف امليــراث ويواجهــن حتديــات كبيــرة يف ســياق 
ــى األراضــي  ــن يف نزاعــات عل ــي دخل ــني النســاء الالئ ــا ب ــالك األراضــي والوصــول إليه ــزداد فــرص امت ــال، ت ــى ســبيل املث ــك. عل ذل

ــي(. ــى التوال ــم يكــن طرفــاً يف نزاعــات )%15.3 و %39 عل ــر مــن النســاء الالئــي ل ــي( بشــكل أكب ــى التوال )%26.5 و %55 عل

وتشــكل هــذه العقبــات مجتمعــة حلقــة مفرغــة متعــددة الطبقــات، ويتعــني علــى النســاء أن يخضــن غمارهــا باســتمرار يف ســياق كفاحهــن لنيــل 
ــن. ومتكــن  ــي عــن حقوقه ــة تضطــر للتخل ــن، جنــد أن الغالبي ــق أهدافه ــة مــن النســاء تتمكــن مــن حتقي ــن. ويف حــني أن نســبة ضئيل حقوقه
البيانــات النوعيــة مــن حتقيــق فهــم أعمــق للعقبــات وارتباطهــا بالعنــف ضــد النســاء. كمــا تســلط البيانــات الضــوء علــى االســتخدام املباشــر 
وغيــر املباشــر للعنــف متعــدد اجلوانــب، والتهديــد بالعنــف، والضغــط العاطفــي واالجتماعــي واملجتمعــي للحيلولــة دون متتــع النســاء بحقوقهــن 
يف األرض. وفيمــا يلــي قصــص منوذجيــة لنســاء تعرضــن ألشــكال مختلفــة ومعــززة لبعضهــا البعــض مــن العنــف والضغــط مــن أجــل حتقيــق 

الشــكل املطلــق للعنــف )أي احلرمــان مــن احلــق يف األرض(:

»بعــد وفــاة زوجــي، أصبحــت وحيــدة حيــث لــم أجنــب أطفــال منــه. كان أبنــاؤه مــن زوجتــه الســابقة رجــاالً بالغــني وكان 
ــده مــن  ــه وال ــه أقــر مــا قــام ب ــى كل شــيء. رفــض إعطائــي أي شــيء مــن حقــي يف امليــراث، لكن أكبرهــم يســيطر عل
تخصيص/تســجيل غرفــة يف املبنــى باســمي. لــم يقبــل مبنحــي أي شــيء آخــر. لقــد بذلــت مســاعي للحصــول علــى 
حصتــي وســألت بعــض مــن كبــار الشــخصيات ومحامــني، إال أنهــم ثبطــوا مــن عزميتــي وشــجعوني علــى القبــول بقــدري 
بالعيــش يف غرفــة واحلصــول علــى مخصــص مالــي ضئيــل جــداً وهــذه هــي حياتــي. كان اجلميــع مصدومــاً مــن إصــرار 
ــر  ــه األكب ــام ابن ــذي، وق ــة زوجــي بنب ــراث. قامــت عائل ــا مــن املي ــى حقه ــى احلصــول عل ــال عل ــال أطف امــرأة مســنة ب
ــران واألقــارب،  ــي. أمــا اجلي ــا ب ــل وإال ســتقطع عالقته ــي أن أقب ــي عائلت ــت من ــي. طلب ــي وشــهر ب ــدي، وضربن بتهدي
فكانــوا يعاملوننــي كقمامــة يرغبــون يف التخلــص منهــا، وال يقــوم أحــد بزيارتــي وأنــا معزولــة متامــاً«. )58، شــمال غــزة(

يصاحب احلرمان من احلقوق يف األرض أشكاالً أخرى من التمييز والظلم. وهو ال يستهدف النساء وحسب، وإمنا ميتد )التمييز والبلطجة( 
أيضاً ليشمل آخرين من األفراد األضعف يف العائلة مبن فيهم اإلخوة األصغر سناً إلجبار النساء على التخلي عن حصصهن: 

»اســتمر التمييــز والظلــم بحقــي طيلــة حياتــي، وكانــت عائلتــي تنظــر لــي كعــبء ملقــى علــى كاهلهــا؛ فبعــد ســنوات عديــدة 
مــن الــزواج وإجنــاب عــدد مــن األطفــال، تذكــرت أمــي أنهــا أرضعتنــي وأرضعــت زوجــي يف نفــس الوقــت عندمــا كنــا ُرضع. 
وبالتالــي، فهــو أخــي. وُفــرض علينــا الطــالق. مت فصلــي عــن األطفــال، ومت وضعــي يف غرفــة صغيــرة يف منــزل أخــي 
األصغــر )وهــو منــزل والــدي(. عندمــا قــرروا البــدء يف تقســيم األرض املوروثــة وغيرهــا مــن املمتلــكات، بــدأ أخــي األكبــر 
مبمارســة ضغوطــات علــي للتخلــي عــن حقــي والتوقيــع علــى أوراق متنحــه احلــق الكامــل يف امليــراث. كان أخــي األصغــر 
ضعيفــاً وتعــرض هــو أيضــاً إلــى معاملــة ســيئة. ومــن املفارقــات أن زوجــة أخــي األكبــر حصلــت علــى نصيبهــا كامــاًل مــن 
تركــة والديهــا؛ وأنهــا اآلن تتمتــع بحصتنــا مــن تركــة والــدي. عندمــا كنــت أطالــب أنــا وأختــي بحصصنــا، كان أخــي األكبــر 
يضربنــا ويهددنــا ويطلــق علينــا أســماء ال مجــال لذكرهــا. وهــو يحــرص علــى التأكــد مــن عــدم إتاحــة املجــال ألحــد أن 
يســاعدنا؛ فعندمــا ذهبنــا إلــى الشــرطة، كان لديــه أصدقــاء هنــاك. وعندمــا نذهــب إلــى املجلــس احمللــي، يقــوم باالتصــال 

ويوجــه تهديــدات. ال أحــد يريــد أن يتدخــل وال أحــد يســتطيع حمايتنــا«. )62، قريــة، جنــني(
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ويتضاعف العنف العائلي واالجتماعي ويتعزز بعوامل إضافية كاالحتالل والعبني/جهات قانونية:

يقــع منــزل أختــي علــى مقربــة مــن احلــدود؛ وتعــرض إلــى قصــف أدى إلــى تدميــره. وبعــد مضــي 18 عامــاً علــى وفــاة 
والــدي، كان علينــا أن نطالــب بحصتنــا يف األرض حتــى تقــوم ببنــاء بيــت لهــا يف منطقــة بعيــدة عــن اخلطــر. لقــد حرصــت 
علــى أن أقــدم الدعــم لهــا دون أن يالحــظ أحــد ذلــك، خوفــاً مــن قيــام إخوتــي باالنتقــام منــي. يف ذلــك الوقــت، طلــب منــي 
أخــي التوقيــع علــى أوراق يف مكتــب احملامــي، الــذي قــرأ لــي نصــاً يفيــد بإنــه يحــق لــي احلصــول علــى حصتــي، وقمــت 
بالتوقيــع. يف وقــت الحــق اكتشــفت أنهــم احتالــوا علــي وجردونــي مــن أرضــي. لــم أســتطع أن أرفــع صوتــي ألن ابنتــي 
متزوجــة مــن ابــن أخــي وســيقومون بإعادتهــا إلــى البيــت إذا فعلــت أي شــيء حيــال ذلــك. يف نهايــة املطــاف، طردوهــا مــن 
منزلهــم وهــي تقيــم معــي اآلن. لقــد مضــى 5 ســنوات علــى بــدء القضيــة؛ وال نــزال أنــا وأختــي ننتظــر. ومعظــم الذيــن 

يشــاهدونني يف احملكمــة يعبســون يف وجهــي. وال أزال يف انتظــار صــدور احلكــم«. )48، شــرق غــزة(

ــزاع خوفــا مــن العنــف الــذي يحتمــل أن ميارســه أعمامهــن  ويف معظــم احلــاالت، بينــت الدراســة أن النســاء يتجنــن إشــراك أبنائهــن يف الن
بحقهــم. ويعتقــد آخــرون بأنــه يتعــني علــى الــزوج واألبنــاء أن يبقــوا خــارج إطــار النــزاع ألنــه )موضــوع خــاص بــني اإلخــوة واألخــوات(

»لقــد حاولــت أن أحــول دون تدخــل أبنائــي يف القضيــة، لكــن ألخــي ابــن محــاٍم وابنــة تعمــل ضابــط يف الشــرطة. 
ــي أو عشــائري. وقــد  ــار قانون ــى أي خي ــى اللجــوء إل ــا عل ــع معارفهــم للتحقــق مــن عــدم قدرتن وقــد اســتخدموا جمي
ــي  ــغ برفقت ــث كان يدخــن التب ــة تدخــني املخــدرات؛ حي ــي تهم ــوا إلبن ــم مــن أن يلفق ــوا مبســاعدة بعــض معارفه متكن
ونحــن خارجــني مــن مبنــى احملكمــة وكان هنــاك الكثيــر مــن النــاس، لكــن ضابــط الشــرطة أصــر علــى أنــه كان يدخــن 
مخــدرات. لقــد قضــى بعــض الوقــت يف الســجن وخــرج مــن الســجن بكفالــة. لقــد انشــغلنا بقضيتــه طــوال الســنتني 
املاضيتــني. ويســتمر ابــن وابنــة أخــي يف إرســال رســائل لنــا بــأن هنالــك الكثيــر مــن ذلــك إذا مــا أصرينــا علــى متابعــة 

القضيــة. وهــم يســتخدموا مــا حــدث مــع ابنــي للتشــهير بنــا والنــاس يصدقونهــم.« )57،، قريــة يف ريــف اخلليــل(

ــه ينبغــي عليهــن أن  ــار( النســاء بأن ــاع )إجب ــرز أشــكال العنــف املتناقــض عندمــا يتواطــؤ املجتمــع واملؤسســات املختلفــة يف إقن يظهــر أحــد أب
يتخلــني عــن حقوقهــن مــن تلقــاء أنفســهن علــى أســاس أن ذلــك هــو الصــواب مــن وجهــة نظــر الديــن. إن االعتقــاد /الشــعور بأنــه يتعــني علــى 
النســاء أن ال يطالــن بحصصهــن يف امليــراث مــن أشــقائهن الذكــور أصبــح شــائعاً علــى نطــاق واســع، وال ينظــر إليــه علــى أنــه مقبــول اجتماعيــاً 

وحســب وإمنــا ضــرورة للحفــاظ علــى الترابــط االجتماعــي والعائلــي.

تلعب املعتقدات الدينية الذاتية لدى بعض النساء دوراً يف تشجيعهن على التنازل عن حقوقهن:

»أنــا أعــرف أن اهلل يريدهــم أن يــؤدوا احلــق يف األرض ، إننــي أســامحهم وأدعــو اهلل أن يغفــر لهــم أيضــاً.« )48، قريــة 
يف ريــف اخلليــل(

بالنسبة لنساء أخريات، حتتل الوصمة االجتماعية والعار أهمية بالغة يف تفسير تنازلهن عن حقوقهن يف األرض:

»لــن أنــازع أخوتــي أبــداً يف األرض املورثــة مــن أبــي؛ وليــس مهمــاً إن أخذوهــا كلهــا، ال أقبــل بــأن أبــدو أننــي أقلــل مــن 
احترامــي لهــم، وناكــرة للجميــل وعلــى خــالف معهــم أمــام النــاس.« )56، خانيونــس(
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الكثيــر مــن النســاء ال يشــعرن بأنــه يجــب عليهــن أن يوافقــن علــى التنــازل عــن حقوقهــن يف امليــراث وحســب، وإمنــا يعتقــدن بأنــه يجــب عليهــن 
أن يلعــن دوراً فاعــاًل يف حمايــة أقاربهــن مــن أي عمليــات قانونيــة وحمايتهــم مــن أيــة وصمــات اجتماعيــة ســلبية: 

»ســأفعل أي شــيء كــي ال أخســر أخوتــي؛ ميكنهــم أخــذ أي شــيء ولــن أشــتكي أبــداً أو أذهــب إلــى غربــاء مبــا يف ذلــك 
احملاكــم لتعريضهــم إلــى األذى. أخوتــي هــم أســاس وجــودي. » )45, قريــة، قلقيليــة(.

الفرص والعوامل املواتية
ــال، تعتقــد %96.6 مــن  ــى ســبيل املث ــدى النســاء. عل ــات ل ــات املتماشــية مــع ارتفــاع مســتويات الوعــي واإلمكان تبــني الدراســة بعــض املعطي
النســاء بوجــوب امتــالك النســاء لــألرض )أي تســجيلها رســمياً باســم املــرأة(. وتزيــد هــذه النســبة قليــاًل يف الضفــة الغربيــة )%97.2( عنهــا 
يف غــزة )%94.1(. يف املقابــل، ال تعتقــد %3.5  منهــن أن ذلــك ضروريــاً )%2.8 يف الضفــة الغربيــة و %5.9 يف غــزة(. وفيمــا يلــي إشــارات 

أخــرى علــى مســتويات الوعــي واإلمكانــات لــدى النســاء:

تعتقــد مــا نســبته %71 مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة أنهــن قــادرات علــى املشــاركة يف احليــاة املجتمعيــة، والنســب متشــابهة  «
يف الضفــة الغربيــة وغــزة.

تعتقــد %60 بأنهــن قــادرات علــى الوصــول إلــى خدمــات احلمايــة القانونيــة يف حــال احتجــن إلــى ذلــك. وكان مالحظــاً أن النســاء  «
يف الضفــة الغربيــة أبلغــن عــن مســتويات أعلــى يف القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات احلمايــة القانونيــة مــن نظيراتهــن يف غــزة 

)%69 يف الضفــة الغربيــة و %45 يف غــزة(.

تعتقــد %60 بأنهــن يتمتعــن بالتعليــم واملهــارات الالزمــة لتمكينهــن مــن العمــل يف حــال رغــن بذلــك، علمــاً بــأن النســب متشــابهة  «
يف الضفــة الغربيــة وغــزة.

ــة أخــرى  « ــى مــوارد انتاجي ــة امتــالك أرض والوصــول إليهــا وإل ــة وغــزة بأهمي ــرة مــن النســاء يف الضفــة الغربي ــة كبي تعتقــد أغلبي
لتحســني مســتوى معيشــة العائلــة واملــرأة نفســها. كمــا تعتقــد أيضــاً أن امتــالك أرض والوصــول إليهــا يحســن مــن قــدرة املــرأة علــى 
املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات علــى مختلــف املســتويات. وتعتقــد مــا نســبته %88.4 مــن النســاء بــأن امتــالك أرض والوصــول إليهــا 
وإلــى مــوارد انتاجيــة أخــرى يحســن مــن شــعور املــرأة باألمــن ويحــد مــن التعــرض إلــى العنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي جنبــاً 

إلــى جنــب مــع زيــادة مســتوى الثقــة بالنفــس.

يعتقــد أقــل مــن %1 مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة بعــدم وجــوب اســتحقاق املــرأة للميــراث. يف املقابــل، %91 منهــن يعتقــدن  «
بأنــه يجــب منــح النســاء جــزء مــن امليــراث اســتناداً إلــى أحــكام الشــريعة )%94 يف غــزة و %90 يف الضفــة الغربيــة(. ومــن املثيــر 
لالهتمــام أيضــاً أن أقليــة مــن النســاء )%8.3( يدعمــن مســاواة تامــة يف امليــراث بــني النســاء والرجــال )%9 يف الضفــة الغربيــة 

و %6 يف غــزة(.
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ــات  ــم املشــاريع، وعملي ــة بإعــداد البرامــج وتصمي ــات متعلق ــق. كمــا يقــدم أيضــاً توصي ــى مســتويات السياســات والتشــريعات والتطبي ــات عل ــي توصي يقــدم القســم التال
ــة. 63 ــة واالجتماعي ــة، واألمنــاط املعرفي ــع، والتوعي ــات املجتم ــى مســتويات ديناميكي ــدرات عل ــاء الق ــادرات بن التدخــل، ومب

العوامل احملركة للسياسات والتدخالت

العمــل مــع صانعــي السياســات واملناصريــن مــن كال اجلنســني علــى تبنــي مفهــوم أوســع للحــق يف األرض والوصــول إلــى املــوارد اإلنتاجيــة مــن أجــل التحقق . 1
مــن أن النســاء يتمتعــن بحقوقهــن علــى أرض الواقــع. وينبغــي أن ينطــوي مثــل هــذا املفهــوم علــى سياســات مناصــرة للفقــراء، متضمنــاً النــوع االجتماعــي 
ومســتجيباً حلقــوق اإلنســان. وبطبيعــة احلــال، فــإن املنهــج املســتند إلــى حقــوق اإلنســان يســتند بطبيعــة احلــال إلــى املعاييــر الدوليــة يف مجــال حقــوق 

اإلنســان وموجهــاً علــى املســتوى التشــغيلي نحــو تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان علــى مختلــف املســتويات.

علــى مســتوى توجيهــات وأســس السياســات املتعلقــة بالتمويــل الدولــي واجلهــات املانحــة، يجــب التأكيــد علــى عــدم إمكانيــة جتزئــة وفصــل ملكيــة األرض . 2
والوصــول إليهــا واســتخدامها عــن حــق جميــع الفلســطينيني بالتمتــع يف املــوارد. وينبغــي العمــل علــى متكــني جميــع الفلســطينيني مــن التمتــع بحقوقهــم 
ــى الوصــول إليهــا يف  يف الســيطرة علــى األرض والوصــول إليهــا ومختلــف املــوارد يف املنطقــة )ج(، والقــدس الشــرقية، واملناطــق التــي توجــد قيــود عل
غــزة، حيــث أن ذلــك يشــكل ضــرورة لتمتــع جميــع الفلســطينيني بحقوقهــم اإلنســانية، وســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى تكريــس حقــوق اإلنســان لــدى النســاء 

ومجموعــات أخــرى محرومــة مــن حقوقهــا يف املجتمــع.

السياسات والتشريعات

التحقــق مــن متتــع النســاء واملجموعــات احلقوقيــة النســوية مبعلومــات وافيــة ودقيقــة لعمليــات صنــع القــرار حــول األرض والزراعــة، ومــن مقدرتهــن علــى . 3
االســتفادة مــن عمليــات البنــاء املؤسســي يف هــذا املجــال؛ وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن أن مشــاركتهن يف عمليــة صنــع القــرار تســتند إلــى معرفــة وعلــم 

ومــن أنهــا نشــطة وذات معنــى وفعالــة.

أن يتــم العمــل، علــى املســتوى االســتراتيجي، لتحقيــق ملكيــة كاملــة ومتســاوية لألراضــي، والســيطرة عليهــا والوصــول إليهــا. إال أنــه ينبغــي أن يتــم العمــل، . 4
علــى املديــني القريــب واملتوســط، علــى حتســني القوانــني احلاليــة مــن حيــث تطبيقهــا وحظــر التمييــز بحــق النســاء فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى األرض، 

واســتخدامها والســيطرة عليهــا والوصــول إلــى مــوارد إنتاجيــة أخــرى علــى أســاس النــوع االجتماعــي، ضمــن أمــور أخــرى.

التحقــق مــن أن التشــريع اجلديــد ينــص علــى تعديــل و /أو حــذف مــواد مــن قوانــني أخــرى، كالقوانــني املدنيــة، واألحــوال الشــخصية، وقانــون العائلــة . 5
والــزواج، وقانــون األمــالك، وقانــون اإلســكان و/أو األرض يف حــال كانــت تلــك املــواد تنطــوي علــى أي تعــارض مــع تطبيــق احلقــوق يف األرض.

سن قانون لتمكني النساء الفلسطينيات من احلصول على حقوقهن بامليراث.. 6

االســتمرار يف تطبيــق تعميــم التخــارج )تنــازل النســاء عــن احلقــوق يف األرض(، وتقييــد تنفيــذ التخــارج، والتحقــق مــن أن ذوات/ي العالقــة يف عمليــات . 7
التخــارج علــى علــم وإملــام تــام باحلقــوق.

تخفيض و/أو تأجيل دفع رسوم احملاكم يف قضايا امليراث بهدف تسهيل مطالبة النساء بحقوقهن يف امليراث.. 8

التحقــق مــن أن النســاء، خاصــًة الالئــي يتعرضــن لعنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي واملطلقــات، يتمتعــن باألمــان يف التملــك ويف »حــق الســكن« يف . 9
بيــوت الزوجيــة )التــي مت متلكهــا أثنــاء الــزواج(.

إيجــاد آليــات تنفيــذ فعالــة ومراعيــة للنــوع االجتماعــي، مثــل وحــدة شــرطية خاصــة؛ وذلــك بهــدف التحقــق مــن أن جميــع النســاء قــادرات علــى املطالبــة . 10
بحقوقهــن يف األرض عنــد تعرضهــن لإلخــالء أو احلرمــان مــن امليــراث أو الســيطرة علــى املمتلــكات.

إنشــاء دائــرة خاصــة بامليــراث بحيــث تنــاط بهــا مهمــة توزيــع التــركات. بنــاء علــى ذلــك، لــن يكــون الورثــة مضطريــن للقيــام بإجــراءات خاصــة بشــكل مــواٍز . 11
لتقــدمي شــهادات تواتــر ملكيــة )حصــر إرث( صــادرة عــن احملاكــم الشــرعية والكنســية، مبــا يضمــن توزيــع عــادل للميــراث.

يجــب أن يتــم تشــجيع صانعــي السياســات واملشــرعني مــن كال اجلنســني علــى إشــراك اجلهــات األكثــر ضعفــاً وتهميشــاً يف صياغــة السياســات وجعــل . 12

63    تســتند بعــض التوصيــات، أو تســلط الضــوء بهــدف التركيــز، علــى عمــل ســابق يف هــذا املجــال قامــت بــه هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة / مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان 
ــى البحــث. ــاء العمــل عل ــة أثن ــر حكومي ــة وغي ــن عــن منظمــات حكومي ــة مــن ممثالت/ي ــات مقدم ــى توصي ــا مســتندة إل ــا أنه ــي واالجتماعــي 2014. كم ــرأة لإلرشــاد القانون ــز امل ومرك
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ــد  ــة والنســوية بتحدي ــذه. وينبغــي أن تقــوم املؤسســات احلقوقي ــام بتنفي ــذ مــا يتعــني القي ــد عــدم تنفي ــن/ون املســؤولية عن ذوات/ي االختصــاص يتحمل
ذوات/ي احلقــوق واالســتحقاقات ومــن يتعــني عليهــن/م أداء حقــوق واســتحقاقات مقابلــة، حيــث أن مــن شــأن ذلــك أن يعــزز مــن قــدرات مــن لهــم/ن حقــوق 

علــى املطالبــة بهــا ممــن يتعــني عليهــن/م أداؤهــا مبــا ميكنهــن/م مــن الوفــاء بااللتزامــات. 

اتاحــة املجــال ملشــاركة كاملــة للنســاء، وذلــك بنــاء علــى مــدى كــون انخراطهــن قائــم علــى العلــم واملعرفــة واملشــاركة الفاعلــى والنشــطة وذات املعنــى، يف . 13
عمليــات صياغــة القوانــني، والسياســات، والبرامــج، والتحقــق مــن أن حقــوق النســاء علــى املســتوى اجلمعي/الكلــي مطروحــة بفعاليــة علــى قــدم وســاق مــع 

الرجــال يف مختلــف هيــاكل صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بــاألرض والزراعــة، مبــا يف ذلــك اآلليــات التــي تنطــوي علــى حق/عمليــة تصويــت.

التحقــق مــن وجــود إدارة مشــتركة للمتلــكات الزوجيــة )التــي يتــم امتالكهــا أثنــاء الــزواج(، وعلــى وجــه اخلصــوص تلــك التــي تتعلــق باألموال/املمتلــكات . 14
غيــر املنقولــة، والتحقــق مــن توفــر متطلبــات واضحــة للموافقــات علــى عمليــات نقــل امللكيــة أو البيــع ملثــل تلــك املمتلــكات، مبــا يوجــب توفــر موافقــة خطيــة 

لــكال الزوجــني عنــد اجــراء املعاملــة.

التنمية املؤسسية وبناء القدرات

العمــل مــع موظفــي ســلطة األراضــي علــى تعزيــز اإلملــام بالبعــد اجلنــدري )علــى أســاس النــوع االجتماعــي( مللكيــة األرض والتصــرف بهــا والوصــول إليهــا. . 15
ويجــب أن تكــون عمليــات التدريــب والتوعيــة لطاقــم ســلطة األراضــي مســتندة إلــى تقييــم ملختلــف األفعــال التــي تســتخدم يوميــاُ علــى أرض الواقــع يف 
ثنــي النســاء عــن التوجــه إلــى مكاتــب ســلطة األراضــي يف مختلــف املناطــق. عــالوة علــى ذلــك، يجــب أن يشــترك يف عمليــات التدريــب تلــك موظفــات/ي 

ســلطة األراضــي جنبــاً إلــى جنــب مــع العبــني آخريــن مــن كال اجلنســني كسماســرة عقــارات، ومســاحي أراضــي، ومحامــني.

وبشــكل مــوازي، ينبغــي أن يتــم التحقــق مــن أن ممارســات وعمليــات إعــداد ســندات امللكيــة والتســجيل معــززة ومصحوبــة مببــادرات فاعلــة لزيــادة الوعــي . 16
بهــدف تثقيــف النســاء والرجــال حــول حقــوق النســاء يف الوصــول إلــى األرض واســتخادمها والســيطرة عليهــا وغيــر ذلــك مــن املــوارد اإلنتاجيــة.

يف ســياق متصــل، فــإن جهــود تســوية األراضــي اجلاريــة تعتبــر ذات أهميــة بالغــة مــن حيــث قدرتهــا احملتملــة علــى تغييــر أو تكريــس التمييــز علــى أســاس . 17
النــوع االجتماعــي. ويتوجــب بــذل جهــود فوريــة للحيلولــة دون ممارســة أيــة ضغــوط محتملــة ومتييــز بحــق النســاء يف التجمعــات الســكانية التــي جتــري فيها 
عمليــات التســوية. وينبغــي أن تشــمل مثــل تلــك اجلهــود: اإلعــداد الفــوري لورقــة موقــف حــول هــذه القضيــة، وعقــد لقــاءات وورش عمــل مبشــاركة جميــع 
الالعبــني واملؤثريــن مــن كال اجلنســني مــن ذوات/ي العالقــة بهــذه القضيــة، وإجــراء حمــالت إعالميــة ملواجهــة مختلــف أشــكال التالعــب املســتخدمة يف 

دفــع النســاء للتخلــي عــن حقوقهــن يف األرض.

إنشاء وحدة دعم متخصصة للعمل مع النساء على تقدمي الدعم القانوني، واالجتماعي، والشخصي يف حاالت اخلالف على األرض واملوارد اإلنتاجية.. 18

تأســيس مجموعــة عمــل وطنيــة حــول األرض، واملــوارد اإلنتاجيــة واملســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. وميكــن أن تتضمــن مجموعــة العمــل تلــك . 19
ــي، ووزارة الزراعــة، وســلطة األراضــي  ــرأة، ووزارة العــدل، ووزارة االقتصــاد الوطن ــل وزارة شــؤون امل ــة مث ــن عــن وزارات ومؤسســات حكومي ممثالت/ي
الفلســطينية، وهيئــة تســوية األراضــي وامليــاة، وســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني جنبــاً إلــى جنــب 
مــع منظمــات غيــر حكوميــة ومؤسســات تقــدم اخلدمــات يف مجــاالت النــوع االجتماعــي والقانــون. وميكــن أن ينــاط بهــذه املجموعــة مهمــة حتســني متتــع 
النســاء بحقوقهــن فيمــا يتعلــق بــاألرض واملــوارد اإلنتاجيــة مــن خــالل التواصــل الداعــم مــع صانعــي السياســات واملشــرعني مــن كال اجلنســني جنبــاً إلــى 

جنــب مــع تعزيــز جــودة البيانــات وتبــادل املعلومــات واخلبــرات وتعزيــز التشــبيك والتواصــل بــني املؤسســات املهتمــة يف هــذا املجــال.

التمكن االقتصادي

متكــني النســاء مــن الوصــول بفعاليــة وبشــكل مســتجيب ومراعــي للنــوع االجتماعــي إلــى املدخــالت الزراعيــة، مبــا يف ذلــك البــذور، واألدوات، واملعــدات . 20
/ املــوارد الالزمــة للزراعــة.

تطويــر برامــج مــنِ شــأنها أن تعــزز التمكــني االقتصــادي للنســاء، وفــرص عمــل، وأنشــطة مــدرة للدخــل، وادخــارات ماليــة باإلضافــة إلــى الوصــول خلدمــات . 21
اإلرشــاد الزراعــي واإلقــراض، واملشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بالسياســات والبرامــج االقتصادية.

العمــل مــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة وطواقمهــا امليدانيــة التــي تعمــل مــع النســاء والتحقــق مــن أن خدمــات اإلرشــاد الزراعــي تلبــي احتياجــات . 22
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النســاء بشــكل فاعــل وتعبــر عــن حقــوق النســاء يف املســاواة يف مجــاالت الوصــول إلــى األرض واســتخادمها والســيطرة عليهــا )تبنــي مبــدأ عــدم إحلــاق 
الضــرر باحلــد األدنــى باإلضافــة إلــى منهــج متكينــي للنســاء(. 

تقــدمي برامــج تدريبيــة لكافــة الســلطات واملؤسســات املســؤولة عــن إدارة وحيــازة األراضــي يف مجــاالت حقــوق النســاء وإدمــاج النــوع االجتماعــي . 23
والتخطيــط التشــاركي علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

التوعية والتثقيف القانوني/ محو األمية القانونية

التحقــق مــن اســتفادة جميــع النســاء مــن حمــالت التثقيــف القانونــي / محــو األميــة القانونيــة ومــن قدرتهــن علــى الوصــول إلــى منابــر عدالــة رســمية . 24
قــادرة علــى حمايــة حقوقهــن.

تقــدمي برامــج تدريبيــة للســلطات الدينيــة واالعتباريــة والقضائيــة يف مجــال حقــوق النســاء جنبــاً إلــى جنــب مــع مختلــف أنــواع الدعــم الــالزم لتمكينهــم . 25
مــن حمايــة حقــوق النســاء بشــكل فعــال ضمــن نطــاق واليتهــم واختصاصهــم وتشــجيع صنــع القــرار العــادل يف مجــال حقــوق النســاء بــاألرض. عــالوة علــى 

ذلــك، ينبغــي تقــدمي الدعــم للنســاء الالئــي يتعرضــن للتمييــز ضمــن قطــاع العدالــة العــريف يف مجتمعاتهــن.

العمــل مــع مجموعــة منتقــاة مــن الشــخصيات القياديــة االجتماعيــة والدينيــة علــى تعزيــز الوعــي االيجابــي داخــل التجمعــات الســكانية بحقــوق النســاء . 26
يف األرض واملــوارد اإلنتاجيــة. 

تعزيــز تبنــي فهــم ايجابــي ملصطلــح رب األســرة مــن حيــث عالقتــه بــاألدوار الرســمية وغيــر الرســمية )مدفوعــة وغيــر مدفوعــة األجــر( والتحقــق مــن . 27
تســليط الضــوء علــى أدوار املــرأة يف املجــاالت اإلجنابيــة، واإلنتاجيــة، واالجتماعيــة، والسياســية واعتبارهــا اســهامات يف األســرة. ويتوجــب ربــط ذلــك 

مبنظومــة احلقــوق امللزمــة مبوجــب القانــون )علــى املــدى القريــب( واألعــراف االجتماعيــة )علــى املــدى البعيــد(. 

زيادة الوعي بسلبيات املمارسات الشائعة بشأن احلفاظ على امليراث وتثقيف النساء والرجال باآلثار السلبية املترتبة على هذه املمارسات. . 28

تنظيــم حمــالت توعيــة عامــة )مبــا يشــمل علــى ســبيل املثــال التلفزيــون، والراديــو، واملطبوعــات الدعائيــة، واإلنترنــت( مــن أجــل تثقيــف وتوعيــة عامــة . 29
ــم ونشــر املعلومــات ذات  ــم تعمي ــة األخــرى، بحيــث يت ــى األرض واســتخدامها والســيطرة عليهــا واملــوارد اإلنتاجي ــاس بحقــوق النســاء يف الوصــول إل الن

العالقــة باللغــة الدارجــة.

دعم برامج التثقيف القانوني ومحو األمية بحقوق ملكية األراضي بني النساء والتحقق من إمكانية الوصول إلى النساء يف املناطق البعيدة واملهمشة.. 30

تعزيــز دور مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات النســوية ألداء الــدور املنــاط بهــا يف مجــال ضمــان متتــع النســاء بحقوقهــن االقتصاديــة بشــكل عــام ويف . 31
األراضــي بشــكل خــاص. وهــذا يتطلــب بنــاء قــدرات تلــك املؤسســات إلدراج احلقــوق املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي واألرض يف االســتراتيجيات والبرامــج 

التــي تنفذهــا تلــك املؤسســات.

البيانات والبحث 

ــى األرض، . 32 ــة حســب اجلنــس يف مجــاالت الوصــول إل ــوع االجتماعــي ومبوب ــة للن ــات مراعي ــات مســتمرة جلمــع بيان ــالزم إلجــراء عملي تقــدمي الدعــم ال
واســتخدامها، والســيطرة عليهــا واملــوارد اإلنتاجيــة والتحقــق مــن تبويــب البيانــات حســب مؤشــرات ذات عالقــة كالنــوع االجتماعــي واإلعاقــة. كمــا ينبغــي 
التحقــق مــن أن التعــداد الزراعــي، الــذي يخطــط لتنفيــذه اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يركــز علــى مجــاالت تنشــط فيهــا النســاء نســبياً بشــكل 

أكبــر كاملشــاريع الزراعيــة الصغيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن يتــم توفيــر بيانــات حــول حجــم، ونوعيــة، وجــودة األراضــي.

تقــدمي الدعــم إلــى ســلطة األراضــي الفلســطينية مــن أجــل تقييــم جــودة بياناتهــا واعتمــاد آليــة متكــن مــن القيــام بعمليــات حتليــل للبيانــات حســب متغيــرات . 33
مختلفــة مبــا فيهــا النــوع االجتماعــي، والعمــر، واإلعاقة.

تقــدمي الدعــم لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه يف مجــال حتســني أنظمــة جمــع البيانــات والتحقــق مــن توفــر البيانــات بنــاء علــى ومبــا يخــدم التحليــل علــى . 34
أســاس النــوع االجتماعــي.

دعم التحليل املنوي إجراؤه على أساس النوع االجتماعي جلهود هيئة تسوية األراضي واملياه منذ عام 2016.. 35



65

املالحق املرفقة

ملحق 1: املراجع                               
Abdullah, S. and Hattawy. M. (2014). Policies for Upscaling the Female Entrepreneurship in the State of Palestine. Palestine Economic Policy 
Research Institute (MAS). Retrieved from: https://www.mas.ps/files/ server/20142310134323.pdf

Boudreaux, K. (2019). Transformative Change through Women’s Land Rights. Landesa Rural Development Institute. 7 March 2019. Blog 
Post. Retrieved from: https://www.landesa.org/blog-closing-the-crop-gap-transformative-change-through-womens-land-rights

El Hawajri, J. and Al Sharif, A. (2017). Health Need Assessment in Access Restricted Area. Field needs assessment study. World Health 
Organization. August 2017.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2018). The gender gap in land rights. Retrieved from:  http://www.fao.
org/3/I8796EN/i8796en.pdf

IS Academy on land governance, 2009. http://documents.worldbank.org/curated/en/654801468176641469/
p d f / 4 7 3 2 3 0 W P 0 G Z 0 R e 1 0 1 P U B L I C 1 0 B o x 3 3 4 1 2 8 B . p d f

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 
2014. World Values Survey: Round Six - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. 
Madrid: JD Systems Institute.

Kuttab, E. and Heilman, B. (2017). Understanding masculinities: Results from The International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) 
– Middle East and North Africa. Palestine. Retrieved from:  https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/Understanding-
Masculinities-in-Palestine-English.pdf

Land and Water Settlement Commission. (2018). Annual Report (2016 – 2018). https://lwsc.ps/admin/kcfinder/upload/files/reportfor2018.pdf

Land Governance. (2014). Food Security and Land Governance – Factsheet.  https://www.landgovernance.org/wp-content/uploads/2019/09/
Palestinian-Territories-Factsheet-20121.pdf

Lynk, M.(2016). Report of Special Rapporteur on situation of human rights in Palestinian territories: Situation of human rights in the 
Palestinian territories occupied since 1967. United Nations, 19 October, 2016. Retrieved from:  https://www.un.org/unispal/document/
auto-insert-188965/

Ministry of Agriculture. (2017). National Agricultural Sector Strategy (2017-2022). http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=31791

Ministry of Women Affairs. (2017). The Cross Sectoral Gender Strategy (2017-2022). https://www.mowa.pna.ps/plans-strategies/strategies

Netherlands, Ministry of Foreign Affairs. (2011). Women’s Economic Empowerment to Foster Food Security: Case Studies from Developing 
Countries. 

Norwegian Refugee Council (NRC). (2015). Gaza: The Impact of Conflict on Women, November 2015. Retrieved from: https://www.nrc.no/
globalassets/pdf/reports/gaza---the-impact-of-conflict-on-women.pdf

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Protection of Civilians Report |18 - 31 December 2018. 3 January 2019. 
Retrieved from: https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-18-31-december-2018

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 16 November, 2018. Retrieved from: https://www.ochaopt.org/content/
study-warns-water-sanitation-crisis-gaza-may-cause-disease-outbreak-and-possible-epidemic

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Centre. (2010). Gender equality and the MDGs: what 
are the missing dimensions? Retrieved from: www.oecd.org/dev/poverty/45987065.pdf 



66

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Gender inequality and entrepreneurship in the Middle East 
and North Africa. A statistical Report, December 2013. Retrieved from: http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Statistical%20Portrait.pdf

OECD. (2014). Gender Index, Palestinian Authority. https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/PS.pdf

OECD. (2019). Social Institutions and Gender Index (SIGI), Global Report: Transferring challenges into opportunities. Retrieved from: 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en#page1 

Palestinian Businesswomen’s Association “ASALA”. (2010) Women’s Economic Empowerment in the West Bank, Palestine. 21 October 2010. 
Retrieved from http://www.asala-pal.org/wp-content/uploads/2016/02/The-Economic-empowerment-of-women-in-Palestine-Oct-2010.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2010). Agricultural Census: Bethlehem governorate, April 2012. Retrieved from: http://
www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1873.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2010). Agricultural Census: Hebron governorate, April 2012. Retrieved from: http://www.
pcbs.gov.ps/Downloads/book1866.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2010). Agricultural Census: Jenin Governorate, March 2012. Retrieved from: http://www.
pcbs.gov.ps/Downloads/book1843.pdf 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2010). Agricultural Census: Jericho governorate, February 2012. Retrieved from: http://
www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1836.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2010). Agricultural Census: Qalqilya governorate. January 2012. Retrieved from: http://
www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1823.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2017). Women and Men in Palestine: Issues and Statistics, Ramallah – Palestine. 2017.

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2018). Population, Housing and Establishment Census 2017: Census Final Results 
Summary. Ramallah – Palestine. February 2018. 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2019). Press Report on the Labour Force Survey Results, Labour Force Survey (October – 
December, 2018) Round (Q4/2018).13 February 2019. 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2019). Labour Force Survey. Ramallah – Palestine. May 2019. 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2019). Press Release on The confiscation of land is the reason for the Land Day. 28 March 
2019. Retrieved from http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_28-3-2019-land-en.pdf

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2019). On the occasion of the International Population Day 11/7/2019. Retrieved from: 
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3503

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2019) Preliminary Results of the Violence Survey. November 2019. Retrieved from http://
pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf

Rought-Brooks, H. (2015). Gaza: The Impact of Conflict on Women. Norwegian Refugee Council (NRC). November 2015. Retrieved from: 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/gaza---the-impact-of-conflict-on-women.pdf

Said-Foqahaa, N. (2011). Arab Women: Duality of Deprivation in Decision-making under Patriarchal Authority.  Journal of Women of the Middle 
East and the Islamic World 9 (234–272). Retrieved from: http://www.awrad.org/files/server/Article%20Arab%20women%20by%20Nader.pdf

The Association for Civil Rights in Israel (ACRI). (2017). East Jerusalem: Facts and Figures 2017. 21 May 2017, p. 3. Retrieved from: https://
law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017.pdf

The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (B’tselem). (2017). Water Crisis. November 2017. Retrieved 
from: https://www.btselem.org/water.

The United Nations Human Rights office of the High Commissioner. (OHCHR). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women New York, 18 December 1979. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

 The United Nations Human Rights office of the High Commissioner (OHCHR). Declaration on the Right to Development. Retrieved from 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx

The United Nations Human Rights office of the High Commissioner (OHCHR). International Covenant on Civil and Political Rights. 
Retrieved from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). Gender Equitable and Socially Inclusive Land Rights, 
Geneva, 14 October 2019 – Palais des Nations, room XVII. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2019) Palestinian socioeconomic crisis now at breaking point.10 



67

September 2019. Retrieved from https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2180

United Nations Country Team occupied Palestinian territory. (2016). Common Country Analysis: Leave No One Behind: A Perspective on Vulnerability 
and Structural Disadvantage in Palestine, p. 4-63. Retrieved from: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/common_country_analysis.pdf

United Nations. Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2013).  Realizing women’s rights to land and other productive resources. Retrieved from 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2017). 2018 Humanitarian Needs Overview. Occupied 
Palestinian territory, November 2017.Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_20_12_2017_final.pdf

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

UN Women and AWRAD. (2018). Caught up between a Rock & a Hard Place: Occupation, Patriarchy and Gender Relations (A Case Study 
of Palestinian Women in Area C & H2) Retrieved from http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/
publications/2019/2/english.pdf?la=en&vs=4723

UN Women. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Beijing and its Follow-up. Retrieved from 
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/

Wi’am: The Palestinian Conflict Transformation Center. (2013). Baseline study “Women Inheritance rights in Palestine”. 18 January 2013. 
Retrieved from http://www.alaslah.org/baseline-study-women-inheritance-rights-in-palestine/

Women’s Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC). (2014). Palestinian Women and Inheritance – Summary. Retrieved from  https://
www.wclac.org/english/userfiles/Summary%20Inheritance%20Study%20English.pdf

The World Bank. (2009). The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank. http://documents.worldbank.org/curated/
en/654801468176641469/pdf/473230WP0GZ0Re101PUBLIC10Box334128B.pdf

The World Bank. (2019). Press Release Women in Half the World Still Denied Land, Property Rights Despite Laws.  25 March 2019. 
Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/03/25/women-in-half-the-world-still-denied-land-property-
rights-despite-laws



68

ملحق 2: تفاصيل العينة
أجريت الدراسة يف احملافظات والتجمعات التالية يف الضفة الغربية بناًء على املبررات الواردة يف اجلدول أدناه:

معلومات ذات صلةالتجمعات املستهدفة#معلومات ذات صلةاحملافظة #

حجم السكان: 308,088جنني1
يعيش 36٪ من السكان يف مجتمعات يقل عدد سكانها عن 

4000 نسمة
وبحسب وزير الزراعة، تساهم جنني بأعلى مستوى يف 

اإلنتاج الزراعي الوطني.
أراٍض زراعية: 208,352 دومناً.

ميتلك الذكور 86.3٪ والنساء 6.7٪ من األراضي. 7.3٪ مختلط

أكبر مساحة من حيث األراضيقباطية1

بالقرب من املنطقة الصناعية كفردان2
املخططة

معزولة ومتضررة من اجلدار برطعة وعانني3
الفاصل )منطقة التماس(

حجم السكان:   111,425قلقيلية2
يعيش 35٪ من السكان يف مجتمعات يقل عدد سكانها عن 

4000 نسمة.
مت اختيار قلقيلية من قبل املجلس الوزاري احلالي كمجموعة 

االستثمار الزراعي.
أراٍض زراعية: 76416 دومناً.

ميتلك الذكور 87.6٪ والنساء 7.1٪ من األرض. 5.3٪ مختلط

فيها أكبر عدد من سكان الريف عزون4
ويوجد صعوبة يف الوصول إليهم.

مصادرة األراضي ومواجهة عالية كفر قدوم5
مع االحتالل

منطقة زراعية وريفية للغايةالنبي الياس6

%20 من أراضي الضفة الغربيةأريحا - األغوار3

حجم السكان: 49,568
يعيش 32٪ من السكان يف مجتمعات يقل عدد سكانها عن 

4000 نسمة ولدى املعظم خلفية اجتماعية بدوية
مستهدفة بشدة من قبل كل من األنشطة االستيطانية 

واالستثمارات الفلسطينية.
أراٍض زراعية: 40212 دومن

ميتلك الذكور 84.3٪ من األرض والنساء 5.7٪ من األراضي. 
10٪ مختلط

قرية ريفية / زراعية ذات طبيعة اجلفتلك7
بدوية

بالقرب من املنطقة الصناعية العوجا8
املخططة ومنطقة مهمة 

للمستثمرين
تأثرت بشدة مبصادرة األراضي فصايل9

واملستوطنات

حجم السكان: 215.514بيت حلم4
أراٍض زراعية: 52,910 دومن

ملكية األرض للذكور )89.3٪( مقابل 6٪ لإلناث و4.7٪ مختلط.
لدى بيت حلم أكبر نسبة من األراضي غير الزراعية )نسبة 

إلى حجم األرض الكلي(

بالقرب من اجلدار الفاصل بيت جاال10
وارتفاع مستوى مصادرة األراضي

لديها أكبر نسبة من األراضي تقوع11
غير املزروعة

بالقرب من املنطقة الصناعيةهندازة12

حجم السكان 705,053:اخلليل5
أراٍض زراعية: 210523 دومن

متتلك أكبر نسبة ملكية لألرض للذكور )90.1٪( مقابل ٪5.1 
لإلناث و 4.8٪ مختلطة.

منطقة زراعية للغاية بيت أمر13

لديها أكبر نسبة من األراضي الظاهرية14
غير املزروعة

بالقرب من املنطقة الصناعيةترقوميا15

كما وأجريت الدراسة يف احملافظات والتجمعات التالية يف قطاع غزة بناًء على املبررات الواردة يف اجلدول أدناه: 
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التجمعات املستهدفة معلومات ذات صلةاحملافظة#

الشمال – بيت 1
حانون

املنطقة احلدودية معرضة بشدة للهجمات اإلسرائيلية ويوجد املزيد من القيود يف الوصول 
إلى األراضي- مناطق محظورة، علماً بأن نسبة كبيرة من هذه األراضي هي زراعية 

ومنتجة. 

بيت حانون

الوسط – خان 2
يونس 

منطقة زراعية تقليدية، مع مستويات عالية من األنشطة الزراعية املتقدمة والواسعة 
النطاق؛ مع ملكية األسرة التقليدية

عبسان الكبيرة

رفح هي املكان الذي يتركز فيه التصدير واالستيراد من وإلى مصر. ومن املتوقع إنشاء اجلنوب - رفح3
ميناء جديد. يوجد أيضاً املطار )املدمر(؛ كما أنها منطقة صيد مهمة

جتمعات هامشية وقريبة من 
احلدود 

ملحق 3: قائمة بأسماء اخلبراء / اخلبيرات
املؤسسة اسم اخلبير/ة الرقم
وزارة املرأة الهام سامي .1

هيئة تسوية األراضي واملياه عمرو ناصر .2

هيئة تسوية األراضي واملياه منى بعيرات .3

هيئة تسوية األراضي واملياه-ترقوميا عبد الهدار .4

سلطة األراضي الفلسطينية نهاد عوض .5

عضو املجلس البلدي – خان يونس طلعت أبو رجيلة .6

مدير جمعية بيت املستقبل - خان يونس صباح القرا .7

االحتاد العام للفالحني الفلسطينيني/ جمعية املواصي الزراعية - رفح  عمر أبو شلوف .8

محام - غزة منير البهداري .9

عضو احتاد اللجان النسائية الفلسطينية - شمال غزة تهاني اجلمل .10

مجلس محلي- شمال غزة  أبو فادي عبد ربو .11

سكرتاريا مجلس قروي النبي إلياس لؤي خليف .12

رئيسة جمعية األصيل للتراث للمرأة 
عضو اللجنة الزراعية يف بلدية بيت جاال

منى مطر .13

مدير مركز التأهيل املجتمعي يف بلدية تقوع سعاد الشاعر .14

رئيس بلدية الظاهرية محمد رباع .15

رئيس مجلس قروي/ قائد مجتمعي ابراهيم عبيدات .16

رئيس مركز نسوي يف بلدية العوجا لبنى مساعيد .17

ممثلة مركز نسوي كفر قدوم اخليري أمل برهم .18

مؤسسة كفر قدوم أمني مرعي .19

رئيس بلدية تقوع سالم أبو مفرح .20
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ملحق 4:املجموعات املركزة
املجموع عدد اإلناث عدد الذكور املجموعة املستهدفة املناطق املشمولة الرقم

14 14 0 النساء بني نعيم - اخلليل .1

16 16 0 النساء خان يونس - مدينة غزة .2

10 2 8 ــك  ــرون الرئيســيون )مبــا يف ذل املخب
وقــادة  احملليــة  املجالــس  أعضــاء 
والناشــطات  احملليــة  املجتمعــات 

واحملامــني(. والصحفيــني 

مدينة غزة .3

7 6 1 فيهــم  )مبــن  الرئيســيون  املخبــرون 
ممثلــون عــن وزارة الزراعــة، ووزارة 
شــؤون املــرأة، ووزارة العــدل، وســلطة 
امليــاه الفلســطينية، واللجــان الزراعية 

الفلســطينية(.

رام اهلل .4

Footnotes
ســوف تعــرض الدراســة معــدالت متفاوتــة ملكيــة األراضــي مبــا يعتمــد علــى ســنة. لكنهــا يف الغالــب تبــني أن هنــاك تعريفــات مختلفــة مللكيــة األراضــي ونــوع   1

األرض املشــار لهــا. مــع ذلــك، فــإن احلصــص املشــار لهــا متدنيــة.

Palestinian Central Bureau of Statistics )PCBS(. )2010(. Agricultural Census. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/  2
book1818.pdf

لم يتمكن فريق البحث من احلصول على بيانات مشابهة عن قطاع غزة.  3

OECD, 2011. Please also refer to: SIGI-OECD, 2014. Gender Index, Palestinian Authority. https://www.genderindex.org/  4
wp-content/uploads/files/datasheets/PS.pdf
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