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حملة  الـ17 يوم- عن حقوق  النساء في  الريف  الفلسطيني تنطلق  اليوم تحت  شعار ... نحو   

 تعزيز الحرية  والعدالة  للنساء والفتيات  في  الريف  الفلسطيني  

 

ين 15 التاري    خ:  ، رام هللا ، فلسطي    2021 أول تشر  

كائها و   الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  طلقت     شر
  ،(أري    ج)  القدس-التطبيقية  األبحاث  معهد ،  سويديةال  ايفكت  وي   ف 

    المركز 
    الزراعية  التعاونية  الجمعيات  اتحاد   واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  الفلسطين 

،  ف    أبحاث   مركز   فلسطي  

  
،  العمل  لجان  اتحاد   و   األراض      للتعاون  السويدية  الوكالة  من  وبدعم   الزراع 

  وم ي  17  ال  حملة  )سيدا(  الدول    االنمائ 

    والفتيات  للنساء  والعدالة  الحرية  تعزيز   نحو   "     عنوان   تحت
  ا   الريف  ف 

   افيكت   وي   برنامج  ضمن  وذلك   "لفلسطين 

 .  "أوال "المساواة

ة  فيديوهات  نشر   بينها   من  والتثقيفية  التوعوية  الفعاليات  من  العديد   الحملة  هذه  خالل  وينظمون   توعوية  ورسائل  قصي 

    ،االجتماع    لالتواص   وسائل  عىل  ومنشورات
يحة  ومنارصة  توعية  رسائل  تتضمن  والن    الجمهور   من  واسعة  لشر

ا   الحملة  ستشمل  والمنارصين. 
ً
    إعالنية  لوحات  المحلية،  اإلذاعات  عي    توعوية  ومضات  إذاعة  أيض

  وكذلك   الشوارع،   ف 

   والمشاري    ع  للمناطق ميدانية إعالمية زيارات
.  الريف ف   

 الفلسطين 

 

  أت
    . العالم    الغذاء  يوم  مناسبةبو  الريفيات  النساء  بحقوق  للمطالبة  السنوية   الدولية   الحملة  مع  ا تماشي   الحملة  هذه  ئ 

  فف 

  ال  سياقال  ظل
    االحتالل   اجراءات  تستمر   ،فلسطين 

   الريفيات  النساء  حقوق  انتهاك   ف 
ً
  األرض  عىل  لالستيالء  يوميا

    النشاط  تصعيد   عي    الطبيعية  والموارد 
    الدول    القانون  انتهاك  ومواصلة  ،القشي   التهجي  و   االستيطائ 

 وحقوق  واإلنسائ 

    االنسان،
    الحق   مقدمته  وف 

    عىل   االستيالء  جواز   وعدم   المصي    تقرير   ف 
    والحق   القوة   باستخدام   االراض 

  العمل   ف 

    الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  واستراتيجيات  سياسات  في   القصور   تأثي    عن  ناهيك  ،الريفية  المرأة  وحقوق
 تشجيع  ف 

  من   كحق  لألرض  ملكيتها   وتعزيز   والتعاونيات،   الزراعية  المصادر   خاصة  االنتاجية،  والمصادر   لألرض  النساء  وصول

   سيما   ال  االقتصادية الحقوق
.  الريف  ف   

 الفلسطين 



    المزارعي     وصغار   المزارعون  ثمنها   يدفع  مجتمعة،  واالنتهاكات  السياسات  هذه  إن
 تفرض  فه    النساء.   مقدمتهم  وف 

،   المحىل    المستويي     عىل  مرب  ح  بشكل  للتنافس  اإلنتاجية   القدرة  من  تحد  حيث  من  النساء  عىل  مضاعفة  تحديات   والدول 

،   المحىل    المستويي     عىل  التجاري   التبادل  فرص  وغياب   التصدير،   رسوم  وارتفاع  الخام،  المواد   أسعار   وارتفاع  والدول 

    العادلة  غي    والمنافسة
   األقل  اإلشائيلية  المنتجات  غزو  بسبب  المحلية  األسواق  ف 

ً
   سعرا

ً
    نظرا

  االنتاج،  تكلفة  لتدئ 

    الفلسطينيات  المزارعات  عىل  واآلثار   التحديات  هذه   تضاعفت  النساء.   لمنتجات  الوطنية  الحماية  آليات  وغياب
  ظل   ف 

وس  انتشار      الطوارئ   لحالة  إعالن   من  تبعه  وما   19-كوفيد  في 
    ف 

  تأثر   إل   الجائحة  انتشار   أدى   فقد   الفلسطينية.   األراض 

ة  الصغر  متناهية المشاري    ع صاحبات  الفلسطينيات النساء  من 95% ، بشكل  والمتوسطة  والصغي    إغالق إل  إضافة  سلن  

كات  من  27% ة  الصغر   المتناهية  الشر     والمتوسطة  والصغي 
  و   النساء.   تملكها   الن 

 المشكلة  هذه  تتفاقم   اء،الوب  هذا   ظل  ف 

  
   — الريفية المرأة  وتواجه الريفية.  المناطق  ف 

   مهم دور   لها  الن 
   واألمن الزراعة  ف 

   تحديات الغذائ 
  عىل . اليومية حياتها  ف 

    الريفيات  النساء  كانت فقد   ذلك،  كل من  الرغم
    الصفوف  صدارة   ف 

 خدمات  أعباء  زيادة  مع  حن    للوباء  االستجابة  ف 

لية وأعمالهن األجر  مدفوعة غي   الرعاية    المي  
ل    ر جالح أثناء ف 

 . المي  

  
    دور   من  الريفيات  للنساء  بما   االشادة  من  بد   ال   الريفية  المرأة  يوم  وف 

  الريفية  والمجتمعات  األش   استدامة  ضمان   ف 

ة  سبة ن  النساء  تمثل   حيث   الريفية   المعيشة  سبل   وتحسي        بما   الزراعية،   العاملة  القوى  من  كبي 
  غي    العمل   ذلك   ف 

، ل    والعمل   األجر   مدفوعة  غي    الرعاية  من  األكي    الجزء  ويمارسن  الرسم 
    المي  

    أشهن  إطار   ف 
  كما   الريفية.   المناطق  ف 

ة  إسهامات  يسهمن  أنهن     كبي 
    األمن   وإتاحة  الزارع    اإلنتاج  ف 

    وإدارة  الغذائ 
  عن  فضال   الغذائية،  والموارد   األراض 

   إسهاماتهن
 المناخ.  مع  التكيف  عىل القدرات بناء ف 

 

  وعليه،
ً
   ايفيكت   وي  جهود  مع وانسجاما

كائها  وكافة أوال" المساواة"   برنامجها  ف    هذه   تساهم   سوف أعاله،  المذكورين شر

    الحملة
    والعامالت  والتعاونيات  الريفيات  النساء  أصوات  رفع  ف 

ل    االقتصاد   ف 
    المنشئات  وكافة  المي  

  بالحق   تنادي   الن 

  
    باألمن  والتمتع  بحرية  عيشال  ف 

    االنسائ 
  نسبة   ان   االحصائيات  تشي    حيث  والقانونية،  االجتماعية  والحماية  والغذائ 

    العامالت  النساء
    النساء  نسبة  وصلت  كما   ،للذكور   %6.6  مقابل   %0.3  تتعدى   لم  عمل   كأرباب  الزراعة  ف 

  يعملن   اللوائ 

 العاملة  المرأة   جمعية  دراسة  اشارت  وقد   هذا   لذكور. ل  %11.4  مقابل   %،76.3  حوال    أجر   بدون   العائلة  ضمن

 من  % 84  أن   ( https://pwwsd.org/uploads/1594897550512256132.pdf  –  2020)  للتنمية  الفلسطينية

.   من  نوع  أي   يملكن  ال   الفلسطينيات  النساء  
  اليوم   المياه  إل  الفلسطينيي     وصول  أن  اخرى   احصائيات  رتأشا  كما   األراض 

،  % 87ب   مقارنة  للفلسطينيي     % 13  بواقع   أقل،   حرم   الذي  العنرصي  الفصل  جدار   عن  ناهيك   لإلشائيليي  

/ات   المائية. مصادرهم إل  الوصول من الفلسطينيي  

 

    ة الريفي   المرأة  حقوق  عىل   الضوء  الحملة  هذه  تسلط
  تردي  مع   صمودهن،  لتعزيز   االنتاجية  والموارد   األرض  ملكية  ف 

    وخاصة  الريفيات   للنساء  واالجتماع    والنفس    االقتصادي  الوضع 
ة   وارتفاع   ، 19-كوفيد  جائحة  ظل   ف    العنف   وتي 

    االقصادي 
    األنظمة  بسبب  للنساء  المنقوصة  االقتصادية  )الحقوق  االجتماع    النوع  عىل  المبن 

  تساهم  ما ك  . المجتمع(  ف 

    الحملة  هذه
ية  واألنماط  القواعد   كش   ف      التميي  

    المساواة  قدم  عىل   الريفية  المرأة   مشاركة  تعيق   الن 
    العامة  الحياة  ف 

  وف 

    النقائ     العمل 
  الوطنية  والقواني     السياسات  وتطوير   تعديل  أجل  من  والضغط  قيادية،  ألدوار   للوصول  وتمكينها   والتعاوئ 

  
 . والمساواة  العدالة اساس  عىل الريفية  للمرأة اديةاالقتص الحقوق  تعزز   الن 
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