
ملكية وقدرة النساء الفلسطينيات 
على الوصول لألرض والموارد االنتاجية 

(نتائج دراسة)

هذا المنشور يقدم نتائج دراسة أصدرتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، حيث اعتمدت الدراسة المتعددة المنهجيات على تنفيذ مسح مع 483 امرأة، و
6 مقابلة معمقة مع نساء ورجال وقيادات مجتمعية، و4 مجموعات بؤرية مع نساء ورجال وخبيرات وخبراء وذلك في 5 محافظات في الضفة الغربية (جنين، قلقيلية، أريحا واألغوار، بيت 

لحم، والخليل) و3 محافظات في قطاع غزة (الشمال، خان يونس، ورفح).
أعد الدراسة مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد).

 www.pwwsd.org  :تتوفر الدراسة على الرابط

We Effect او  SIDA واليعبر المحتوى بالضرورة عن آراء كل من .We Effect ومؤسسة (Sida) يتم تمويل هذا المنشور كلًيا أو جزئًيا من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

2020

 من النساء الفلسطينيات ال
 يملكن أي نوع من األراضي

 84% 

٪ النساء اللواتي يصرحن بالقدرة على الوصول لألرض والموارد اإلنتاجية (من بين األسرة التي تملك)
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من النساء المستطلعات يصرحن بأن العنف المجتمعي الناتج 
عن الخالفات حول األراضي يترواح بين المتوسط والمرتفع 

دخلن في نزاع أسري حول ملكية األرض

من هذه الخالفات كانت حول تقاسم اإلرث

من هذه الخالفات لم يتم حلها
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نسبة النساء اللواتي يملكن ما يلي (ملكية فردية)
من بين األسر التي تملك الموارد المذكورة أعاله 
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نسبة األسر المستطلعة
التي تملك الموارد التالية 

 نسبة النساء اللواتي يملكن ما يلي من موارد
من بين كافة األسر الفلسطينية المستطلعة

المعيقات الرئيسية أمام ملكية
 النساء لألرض والموارد اإلنتاجية

محدودية الوعي القانوني

محدودية الوصول للتمويل

"النساء تحرم األسرة من الموارد لصالح أسرة غريبة"

القانون غير رادع لحرمان النساء

محدودية المهارات اإلدارية لدى النساء

ممارسات االحتالل

النظام العشائري

تكلفة عملية التقاضي

القانون يميز في مجال ملكية األرض
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مقولة"الرجال يعيلون النساء"
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يستطعن الوصول 
لألرض

النساء اللواتي كن جزءا من نزاع حول ملكية األرض يملكن
ويصلن لألرض بشكل أكبر من النساء اللواتي لم يكن جزءا من نزاع:
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من بين النساء اللواتي
كن جزءا من نزاع:

من بين النساء اللواتي 
لم يكن جزءا من نزاع:

من بين النساء اللواتي يصرحن 
بوجود مستوى مرتفع من 

العنف في المنزل:

 

من بين النساء اللواتي يصرحن
أن مستوى العنف في المنزل

منخفض:

قدرة النساء والرجال على اتخاذ القرارات المتعلقة باألرض والموارد
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