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  7/6/2005: التاريخ                  

  المرأة الفلسطينية و الزراعة
يعتبر القطاع الزراعي إحدى القطاعات االقتصادية المهمة في المجتمع الفلسطيني، و التي ال يمكن الحديث فيها 

ا القطاع دورا مهما في مساهمته في الناتج القومي االجمالي فقد بلغ عن الرجل بمعزل عن المرأة، ويؤدي هذ

، ويعتبر القطاع الزراعي مهما نظرا لدوره في صياغة الهوية و القيم الثقافية واالجتماعية 20051في العام % 9.6

ت االجنبية، العمل، التجارة الخارجية، توفير العمال(للمجتمع الفلسطيني،وكذلك مساهمته في الناتج القومي االجمالي

  .2...)االنتاج

ب على وضع الريف الفلسطيني ظاهرة انتشار ية في القطاع الزراعي نجد انه يغلعند دراسة وضع المرأة الفلسطين

  :المشاريع الصغيرة، وذلك نظرا

 .ضعف امكانياتها المادية، و عدم حاجاتها لقوى عاملة خارجية .1

 .رات عالية بسبب قلة التكنولوجيا المستخدمة فيهاان معظم هذه المشاريع ال تحتاج إلى مها .2

اصناف جديدة، تغيير صنف (صغر هذه المشاريع يعطيها مرونة عالية للتغير في االنتاج وفق متطلبات السوق .3

 ...).المنتوج،

 .3الربط بين امكانية ملكية وإدارة العمل مما يسهل على االسرة القيام بهذا العمل .4
 

لمتعلقة بوضع المرأة الفلسطينية نجد انها ال توفر رقم احصائي حقيقي حول وضع المرأة  عند مراجعة الدراسات ا

الفلسطينية، فعادة تكون االحصائيات المتوفرة حول المرأة و الزراعة غير حقيقية، وهذه العيوب تعتبر من اكبر 

ك فان احصائيات الجهاز عيوب حسابات الناتج القومي االجمالي والتي تقع بها معظم الدول، وبالرغم من ذل

 تشير إلى ان نسبة مشاركة النساء في الزراعة والصيد، 2004المركزي لالحصاء الفلسطيني للربع الرابع 

، وعند مقارنة %)47،%39.2(والحراجة وصيد االسماك تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات والفروع االخرى

فرضه المجتمع من ادوار تقليدية على النساء، فعند قراءة الجدول ذلك مع الرجال نجد ان هذه النسبة تعزز ما ي

المرفق نجد ارتفاع نسب الذكور مقارنة مع االناث في القطاعات االخرى مثل النقل والتخزين واالتصاالت، 

  .4...)والتجارة، والمطاعم والفنادق،

                                                           
1 فلسطين-رام اهللا ). 2005الربع االول(االعالن الصحفي للتقديرات االولية للناتج االجمالي.2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،    

 ، بدون تاريخ نشر حتديات وخيارات املرأة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، برنامج االمم املتحدة 2
 حبث حول عمل املرأة يف املشاريع الزراعية ضمن القطاع غري الرمسي. دراسة االحتياجات االقراضية للمشاريع الصغرية 3
  فلسطين-رام اهللا ). 2005الربع االول(احصاءات القوى العاملة،.2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  4
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ر والزال يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وبالرغم من تردي االوضاع االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية التي م

فلقد تحملت المرأة عبء العمل الزراعي، بالرغم من االنتهاكات الصارخة من قبل االحتالل االسرائيلي ضدها 

االرض الفلسطينية، وبهذا فقد اشارت احصائيات الجهاز المركزي إلى ارتفاع نسبة العائالت التي تعيش وضد 

وقد أدت هذه االوضاع إلى زيادة األعباء والمسؤوليات . 2001في العام % 60.8تحت خط الفقر حيث بلغت 

وتغير توزيع األدوار للمرأة الفلسطينية وتنامي ظاهرة األسر التي ترأسها نساء بعد أن فقدت معيلها لتشكل ما 

حملت المرأة وقد ت. 1998في عام % 8.8 من األسر الفلسطينية في حين كانت حوالي 2003للعام % 9.4نسبته 

الفلسطينية أعباءا ومسؤوليات مضاعفة كمسؤولية اإلعالة وتكيف وضع االسرة بحالة الفقر الشديد الذي تعاني منه 

، بينما شكلت نسب الفقر 2003من اسر المجتمع الفلسطيني وفقاً لدخل األسرة الشهري حتى كانون أول % 58.1

وربات األسر وفقاً لدخل األسرة الشهري حتى كانون أول من مجموع أرباب % 10.3لألسر التي ترأسها إناث 

2003.  

في ظل هذه االوضاع فقد عانت المرأة اكثر من غيرها من فئات المجتمع، فكان الفقر وعدم االمان والخوف، على 

اسرتها وعلى نفسها يهدد حياتها، وهذا ما ضاعف مسؤولياتها لحماية االرض والمجتمع من العنف االسرائيلي، 

وقد شاركت المرأة وبادرت في . القتل وتدمير المنازل، وتجريف االراضي، وقلع االشجار، وقتل المواشيو

التصدي للدفاع عن االرض والزراعة الفلسطينية، لحماية الموارد االقتصادية الفلسطينية، فكان هناك تنظيم 

اضي نظرا الرتفاع التكاليف  والمسيرات، وقد ساهمت وبشكل كبير في عمليات استصالح االرتلالحتجاجا

   5.وقدرتها على التنقل بعد بناء جدار الضم والتوسع

  :وعند النظر إلى عمل المرأة في المجتمع الفلسطيني نجد انه يتركز في ثالث مجاالت اساسية

 .االنتاج النباتي .1

 .االنتاج الحيواني .2

 .التصنيع الغذائي .3

وعند مراجعة الدراسات المتعلقة بعمل المرأة، نجد ان معظمها قد اشارت إلى ان اعلى نسبة النساء العامالت في 

الزراعة هي تلك المتعلقة بالتصنيع الغذائي، والسبب في ذلك انه يتعبر جزء ومكون اساسي من مكونات االقتصاد 

، و عند دراسة وضع النساء )حصة(صيبها بشكل عينيالمنزلي، كما ان النساء ال تقاضى اجر بذلك وإنما تأخذ ن

نجد تدني نسبة النساء في المشاريع الخاصة بهن، بالرغم من انها شكلت نماذج عالية للنجاح، والسبب في ذلك 

  :6يعود إلى العرف والتقاليد السائدة في ملكية االرض، وقد توزع عمل النساء في الزراعة على

 .)بصورة دائمة(مشاريع مستمرة •

 .مشاريع ذات طابع موسمي مثل زراعة الزعتر، الخضار البعلية، تربية الدجاج الالحم •

                                                        .نساء تجمع مابين المشاريع المستمرة، والموسمية وغالبا ما تتركز في الزراعة •

 على عملها الزراعي، منها ما ارتبط بالظروف السياسة، عند مراجعة دور المرة نجد انها واجهت عوائق اثرت

وأخرى بالظروف االقتصادية واالجتماعية، فاالحتالل االسرائيلي يبقى قي الدرجة االولى من حيث التأثير على 

                                                           
  20054بكدار ".  القانونية لبناء جدار في االرض الفلسطينية المحتلةاآلثار" اجراءات وإفتاء بشان 5
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عقبات وعوائق على المرأة، فحتى العمل المأجور عمل المرأة، ومن ثم ال يمكن تجاهل ما يفرضه المجتمع من 

من ما تبذله المرأة من جهد في الزراعة والعمل البيتي، اال انه ال زالت هناك فجوة في متوسط االجور فالبرغم 

 مقابل 63.1 حسب احصائيات الجاهز المركزي الفلسطيني 2004اليومية والتي بلغت في الربع الرابع من العام 

  . للذكور77.00

  :ومن اهم المشاكل التي تواجهها المرأة في الزراعة
 .حتالل االسرائيلي وما يفرضه من اجراءات تزيد من التكليف، وكلك تعمل على تخريب االرض وهجرهااال .1
 التي تزيد من االنتاج وتخفض ةاالعتماد على العمل اليدوي، وعدم استخدام الماكنات واألدوات التكنولوجي .2

 .التكاليف
ر رخيصة جدا، مع انها تتحمل تكاليف مشكلة تسويق المنتجات حيث تضطر النساء إلى بيع منتجاتهن بأسعا .3

 .النقل، ومتابعة التحصيل، باإلضافة إلى عدم توفر اسواق دائمة
 .عدم توفر السيولة المالية والوقت الالزم لشراء مستلزمات االنتاج .4
 .وجود مشاكل صحية نظرا للعمل اليدوي للنساء واستعمالها للمواد الكيماوية .5

ة اعلى من الرجل في القطاع الزراعي، اال انها االقل حظا في الحصول على وبارغم من ان المراة تشكل مشارك

وغيرها، وهي االحق في الحصول ... االمتيازات التي تخصصها الدولة لقطاع الزراعة من تكنولجيا زراعية 

  .على هذه االمتيازات، لما توفره من ادخار لوقتها وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى زيادة انتاجها
  .النشاط االقتصادي،معدل األجر اليومي، السنةيع النسبي لألفراد في األراضي الفلسطينية حسب التوز

2003 Q2004 
 المؤشر

 إناث ذآور
آال 
 إناث ذآور الجنسين

آال 
 الجنسين

 19.3 39.2 14.6 11.933.615.7 العاملين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك
 11.5 6.2 12.7 12.5 13.67.6 ة التحويليةالتعدين والمحاجر والصناع
 5.6 1.1 6.6 5.8 0.5 6.9 النقل والتخزين واالتصاالت

 11.6 0.2 14.3 13.1 15.80.1 العاملين في قطاع التشييد والبناء
 17.8 6.3 20.5 20 22.58.1 العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق

 34.2 47 31.3 29.350.132.9  األخرىالعاملين في قطاع الخدمات والفروع
 74.7 63.1 77 75.762.673.7 معدل األجور اليومية بالشيكل

  . فلسطين-رام اهللا. 2003: التقرير السنوي: مسح القوى العاملة الفلسطينية. 2004 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،- :المصدر

ين فلسط-رام اهللا. 2004الربع الرابع : قاعدة بيانات مسح القوى العاملة. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -         

  االنواع المختلفة للمشاريع الزراعية لعمل المرأة

دجاج   اغنام  انماط العمل

  الحم

دجاج 

  بياض

زراعة 

  خضار

تصنيع 

مواد 

  غذائية

تربية 

  ابقار 

بيوت 

  بالستيكية

زراعة 

  زعتر
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