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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٥ و٣البندان 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاف
   اإلنسان حقوقهيئات وآليات

للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان     املقدمة من ا  الدراسة النهائية       
  بشأن املرأة الريفية واحلق يف الغذاء

  موجز    
تتناول هذه الدراسة بالبحث حق املرأة الريفية يف الغذاء بتوضيح اإلطار القانوين              
حتليل أمناط التمييز الـيت تـضر هبـا، واقتـراح           مع   على املرأة الريفية،     اريالسالدويل  

وتركـز  .  اجليـدة   القانونية وإبراز املمارسـات    توفر هلا احلماية  استراتيجيات وسياسات   
الاليت يـزاولن   النساء  وعلى  إناث  ترأسها  الدراسة بصورة خاصة على األسر املعيشية اليت        

  .مومسية  مؤقتة أوأعمال
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  مقدمة  -أوالً  
أو تعمل غالباً يف املنـاطق الزراعيـة والـساحلية          /املرأة الريفية هي املرأة اليت تقيم و        -١

اليت تقوم بأنشطة   وويشمل هذا التعريف املرأة اليت متارس عمالً بأجر أو بدون أجر،            . واحلرجية
مسية، واليت تزاول عمالً زراعياً أو غري زراعي، وتقوم بإعـداد الطعـام، وإدارة              منتظمة أو مو  

شؤون األسرة املعيشية، ورعاية األطفال وغري ذلك من األنشطة، وتعمل يف الصناعات املرتليـة          
وعرفت الدراسة املتعلقة بالتمييز يف سياق احلـق        . )١(أو الصناعات املعتمدة على املوارد الطبيعية     

  :ورأت ما يلي. النساء الريفيات بأهنن فئة تعاين من التمييز) A/HRC/16/40(ذاء يف الغ
إن التداخل بني حقوق املرأة واحلق يف الغذاء يتيح إلقاء نظرة عامة مفيـدة                

على عدد من األبعاد املترابطة للتمييز ضد املرأة من حيث الوصول إىل األراضـي،              
لصلة باحلصول على التعليم، وفرص العمـل،       وامللكية واألسواق، وهي أبعاد وثيقة ا     
وعلى الصعيد العاملي، تقوم النساء بزراعـة       . والرعاية الصحية واملشاركة السياسية   

 يف املائة مـن     ٧٠ يف املائة من جمموع احملاصيل الغذائية غري أهنن ميثلن           ٥٠أكثر من   
وانعـدام األمـن    اجلياع يف العامل ويتأثرن تأثراً غري متناسب بسوء التغذية والفقـر            

وال تفي احلكومات بالتزاماهتا الدولية حبماية املرأة من التمييز، إذ ما زالت            . الغذائي
الفجوة بني املساواة حبكم القانون والتمييز حبكم األمر الواقع مستمرة وتستعـصي            

  ).٢٩الفقرة (على التغيري 
 /آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢٧وكان جملس حقوق اإلنسان قد طلـب، يف قـراره             -٢

، إىل اللجنة االستشارية أن جتري دراسة شاملة عن حق املرأة الريفية يف الغذاء،          ٢٠١١ مارس
تتناول أموراً منها أمناط التمييز، واستراتيجيات وسياسات محاية املرأة من الناحية القانونيـة             

ـ          ى وأفضل املمارسات، مع التركيز بوجه خاص على األسر املعيشية اليت ترأسها إنـاث وعل
  .مومسية وأالنساء الاليت يزاولن أعماالً مؤقتة 

، ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢ املؤرخة   ٧/٤وأوكلت اللجنة االستشارية، يف توصيتها        -٣
إعداد الدراسة املتعلقة باملرأة الريفية واحلق يف الغذاء إىل فريق الصياغة املعين باحلق يف الغـذاء      

، ولطيف حسينوف، وجان زغلر      تشونغ ونغه بنغوا كابيو، وتشينس   والذي يتألف من خوسي   
ويف الدورة الثامنة للجنة، قدم فريق الصياغة       . )٢(ومىن ذو الفقار  ) ٢٠١٢أغسطس  /حىت آب (

 / آذار ٢٢ املـؤرخ    ١٩/٧وبناًء على طلب اجمللـس يف قـراره         . مذكرة مفاهيمية للدراسة  
اء وتعليقـات   ع آر وق اإلنسان جبم  ، قامت مفوضية األمم املتحدة السامية حلق      ٢٠١٢ مارس

__________ 

 .٢٠١٢مايو / أيار٢٤إىل آراء وتعليقات الفلبني املؤرخة هذا التعريف يستند  )١(
يود فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء أن يتوجه بالشكر إىل يوانا سيسماس وإيفونا تروسكان من أكادميية                  )٢(

 .جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ملا قدمتاه من مسامهة قيمة يف أثناء إعداد هذه الدراسة
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مجيع الدول األعضاء ومجيع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ذات الصلة، وخباصـة منظمـة            
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومجيع اجلهات األخرى املعنية صاحبة املصلحة، حىت يتسىن            

  .للجنة االستشارية أخذها بعني االعتبار يف إعداد الدراسة األولية
بلجيكا وكولومبيا : ليقات بشأن املذكرة املفاهيمية من الدول التاليةووردت آراء وتع  -٤

 املؤسسات   مؤسستني من  وكوبا واليونان وإندونيسيا وناميبيا وقطر وباراغواي والفلبني؛ ومن       
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند واملركز الـوطين حلقـوق           (الوطنية حلقوق اإلنسان    

نظمات غري حكومية مثل مؤسسة كاريتـاس، وجلنـة العدالـة    ؛ ومن م)اإلنسان يف األردن  
ووردت أيـضاً آراء    . الكولومبية، واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، واحلركة العاملية لألمهات       

وتعليقات من برنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، واملنظمـة             
  .يةالدولية للهجرة ومنظمة التجارة العامل

وأخذ فريق الصياغة هذه املسامهات يف االعتبار عند إعداد الدراسة األوليـة الـيت                -٥
وساعدت التعليقات الشفوية اليت قدمتها خمتلف      . قدمها يف الدورة التاسعة للجنة االستشارية     

اجلهات صاحبة املصلحة واملناقشات املثمرة فيما بني أعضاء اللجنـة يف حتـسني الدراسـة               
  .نتهاء منها بشكلها احلايلحت االوأتا
وتتناول الدراسة بالبحث اإلطار القانوين الدويل حلماية حق املرأة الريفية يف الغذاء،              -٦

وتبحـث الدراسـة يف     . وحتدد أمناط التمييز اليت تعرقل متتع املرأة متتعاً كامالً هبـذا احلـق            
ضوء على عدد مـن   وتسلط الاليت حددتاستراتيجيات وسياسات التصدي ألشكال التمييز  

إناث وعلى   اليت ترأسها    وتركز الدراسة تركيزاً خاصاً على األسر املعيشية      . املمارسات اجليدة 
  .مومسية وأ مؤقتة الاليت يزاولن أعماالًالنساء 

   على املرأة الريفيةالسارياإلطار القانوين الدويل   -ثانياً  
ء جيب أن يبدأ من االعتراف مببـدأي        إن أي حتليل لتمتع املرأة الريفية باحلق يف الغذا          -٧

وباإلضافة إىل هذه الضرورة القانونية، تبني األدلة    . عاملية حقوق اإلنسان وترابط هذه احلقوق     
العملية أن إعمال حق املرأة الريفية يف الغذاء يرتبط ارتباطاً ال انفصام فيه بعدد من حقـوق                 

، واحلق  )مبا يف ذلك التدريب املهين     (وتشمل هذه احلقوق احلق يف التعليم     . اإلنسان األخرى 
يف الرعاية الصحية، واحلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي، واحلق يف السكن، واحلق يف              
العمل الالئق، واحلق يف امللكية ويف املوارد والتكنولوجيا الالزمة لإلنتاج الغذائي، واحلـق يف              

، واحلـق يف    )احلماية يف حالـة الكـوارث     مبا فيها   (املزايا واحلماية االقتصادية واالجتماعية     
يعين ذلك يف   وثيل السياسي واملشاركة السياسية     التميف  املعلومات ويف اللجوء إىل القضاء، و     

  .حظر التمييز بصورة عامةالواقع 
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ويشكل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أداة أساسية            -٨
 من العهد تعترف اعترافاً صرحياً بـاحلق يف         ١١فاملادة  . ية يف الغذاء  يف حتليل حق املرأة الريف    

احلق يف احلصول على الغذاء الكايف كعنصر من عناصـر احلـق يف             : الغذاء بُبعديه أال ومها   
وباإلضـافة إىل   ). ٢الفقرة  (، واحلق يف التحرر من اجلوع       )١الفقرة  (مستوى معيشي كاٍف    

التعاون الدويل لتحقيق التحرر من اجلوع، أن تتخذ التدابري         ذلك، يتعني على الدول، يف إطار       
الالزمة ليس فقط لتحسني أساليب إنتاج األغذية وحفظها وتوزيعها وإصالح النظم الزراعية،      

  .ائية العاملية وفقاً لالحتياجاتبل أيضاً لضمان التوزيع العادل لإلمدادات الغذ
 الغذاء إذ تقضي حبظر التمييز، مبا يف ذلـك           من العهد محاية احلق يف     ٢وُتدعم املادة     -٩

التمييز على أساس اجلنس، كما تقضي بتمتع املرأة والرجل على قـدم املـساواة بـاحلقوق                
وأوضحت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف          . املكرسة يف العهد  

ت ينبغي أن تعكس اهتماماً خاصـاً        أن التدابري اليت تعتمدها احلكوما     ١٢تعليقها العام رقم    
وعلى حد تعبري . )٣(بضرورة منع التمييز يف جمال احلصول على الغذاء أو املوارد الالزمة للغذاء           

ضمانات الوصول الكامل واملتكافئ إىل املوارد االقتـصادية،        "اللجنة، ينبغي أن توفر الدولة      
رض وغري ذلك مـن املمتلكـات،       سيما للنساء، مبا يف ذلك احلق يف اإلرث وملكية األ          وال

واالئتمان، واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا املناسبة؛ وتدابري احترام ومحاية العمالـة الذاتيـة            
؛ ومسك سـجالت عـن      [...]والعمل الذي يتيح أجراً يضمن لألجري وأسرته عيشاً كرمياً          

  .)٤()"مبا يف ذلك الغابات(احلقوق املتصلة باألرض 
 يف الغذاء إتاحة الغذاء الكايف مادياً واقتصادياً للمرأة يف مجيع األوقات            ويتطلب احلق   -١٠

فجميع املوارد الالزمة لتأمني الغذاء، مبـا يف ذلـك امليـاه،    . )٥(أو إتاحة سبل احلصول عليه   
وجيب أن تتاح   . وحطب الوقود، والثروة احليوانية، جيب أن تكون متاحة مادياً للمرأة الريفية          

اإلمكانية االقتصادية للحصول على الغذاء على املستوى الفردي وعلى مـستوى  للمرأة أيضاً   
ويعين ذلك أنه ينبغي أن تتوافر للمرأة الريفية سبل احلـصول  . األسرة املعيشية على حد سواء    

ولذا ينبغي أن تتـاح للمـرأة       . على الغذاء عن طريق الشراء أو اإلرث أو اإلنتاج أو العمل          
ملصادر املولدة للدخل، مثل العمل الذي يضمن أجوراً الئقـة تـسمح            إمكانية الوصول إىل ا   

بعيش كرمي، واالئتمان أو القروض، وحقوق امللكية واإلرث، وسبل احلصول على خدمات            
صول إىل  اإلنتاج مثل األرض، واألدوات والتكنولوجيا والبذور وشهادات اإلنتاج؛ وسبل الو         

  .السلع املنتجة وأسواقها

__________ 

 E/C.12/1999/5؛ انظر الوثيقة ١٢ة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         اللجن )٣(
 .١٩٩٩مايو / أيار١٢املؤرخة 

 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
 .٧املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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. زامات الدولة احملددة فيما يتعلق باحلق يف الغذاء إىل ثالثـة مـستويات            وتنقسم الت   -١١
 أالّ تتخذ الدول أي إجراءات ُتضعف فرص حصول املـرأة           باالحترامفأوالً، يقتضي االلتزام    

حرمان الناس حرماناً تعسفياً من احلق يف الغذاء أو جبعل احلصول           "على الغذاء، إما عن طريق      
فجميع عمليات اإلقصاء أو التقييد املستندة إىل نوع اجلنس . )٦("اً عليهمعلى الغذاء أمراً عسري   

واليت تعوق وصول املرأة الريفية إىل املوارد الالزمة لضمان حقها يف الغذاء تشكل انتهاكات              
 أن تتخذ الدولة إجراءات ملنع العناصر الفاعلـة         باحلمايةوثانياً، يقتضي االلتزام    . هلذا االلتزام 
والسماح مبمارسات داخل األسر متنـع      . )٧( حرمان املرأة من احلصول على الغذاء      اخلاصة من 

وثالثـاً،  . املرأة الريفية من الوصول إىل املوارد يعين عدم قيام الدولة حبماية حقها يف الغـذاء              
 أن على الدول أن تتخذ تدابري إجيابيـة         بالتيسريويعين االلتزام   .  ُبعدين بالوفاءيشمل االلتزام   

يم سبل وصول املرأة إىل املوارد وغريها من الوسائل الالزمة لتـأمني أسـباب الـرزق                لتدع
وعدم وجود تشريعات تضمن حقوق امللكيـة واإلرث        . )٨(واستخدام هذه املوارد والوسائل   

ويف . للمرأة ونقص خدمات مثل العمل أو االئتمان يعين عدم وفاء الدول بالتزاماهتا بالتيسري            
 فيها املرأة عن إعمال حقها يف الغذاء ألسباب خارجة عن سيطرهتا، تكون احلاالت اليت تعجز 

  .)٩( الغذاء مباشرةبتوفريالدولة ملزمة 
 الثانيـة   األساسيةوتشكلِّ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة األداة             -١٢

لى حظر التمييز ضد املـرأة       تشدِّد ع  ١٤فاملادة  . للحماية القانونية حلق املرأة الريفية يف الغذاء      
يف املناطق الريفية وعلى متتُّع املرأة والرجل على قدم املساواة باحلق يف املـشاركة يف التنميـة    

وتتضمَّن املادة قائمة باحلقوق احملدَّدة اليت تعتمد عليها معيشة املـرأة        . الريفية واالستفادة منها  
  :الدولاً واليت ينبغي أن تكفلها الريفية اعتماداً قوي

  املشاركة يف وضع وتنفيذ اخلطط اإلمنائية على مجيع املستويات؛  )أ(  
الوصول إىل تسهيالت الرعاية الصحية املالئمة، مبا يف ذلـك املعلومـات              )ب(  

  املشورة واخلدمات يف جمال تنظيم األسرة؛و
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
 أنواع التدريب والتعليم، النظامي وغري النظامي، مبا يف         احلصول على مجيع    )د(  

ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واالستفادة من أمور أخرى منها مجيـع اخلـدمات         
  اجملتمعية وخدمات اإلرشاد، لزيادة كفاءهتا التقنية؛

__________ 

)٦( J. Ziegler, C. Golay, C. Mahon, S.A. Way, The Fight for the Right to Food. Lessons Learned, 

Palgrave Macmillan, 2011, p. 19. 
 .١٥، الفقرة ١٢اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٧(
 .املرجع نفسه )٨(
 .املرجع نفسه )٩(
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ملساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على الفرص        مجاعات ا تنظيم    )ه(  
  القتصادية على قدم املساواة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبا اخلاص؛ا

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
احلصول على االئتمانات والقروض الزراعيـة، وتـسهيالت التـسويق،            )ز(  

الزراعـي  والتكنولوجيا املناسبة واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح           
  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتُّع بظروف معيشة مالئمة، وخباصة فيما يتعلق بالـسكن وخـدمات             )ح(  
  ).١٤ من املادة ٢الفقرة (الصرف الصحي وإمدادات الكهرباء واملياه والنقل واالتصاالت 

. رأة الريفية وتضع االتفاقية على عاتق الدول التزامات أخرى وثيقة الصلة بأحوال امل            -١٣
وعلى الدولة أن تتَّخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتعديل أو إلغاء القوانني واألعراف واملمارسات             

  .)١٠(التمييزية وأن تغيِّر أدوار اجلنسني النمطية املشوَّهة اليت يشوهبا التزمت
ل يف  وينبغي أن ُيستكمل التغيري يف العالقة بني اجلنسني يف اجملال العام جبهـود تبـذ                -١٤

وتؤكِّد االتفاقية أن األهلية القانونية للمرأة مطابقة لألهلية القانونية للرجـل           . القطاع اخلاص 
. )١١(وتنصُّ على حق املرأة يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، يف حاالت ليس آخرها الزواج             

لكية وحيازة  وعليه، يقع على الدول التزام بضمان احلقوق نفسها لكال الزوجني فيما يتعلَّق مب            
وهناك صكوك دوليـة    . )١٢(املمتلكات واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتُّع هبا والتصرف فيها       

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٣ من املادة    ٤فالفقرة  . أخرى تدعِّم هذه األحكام   
 الـزوجني يف    اّتخاذ التدابري الالزمة لضمان املساواة بني     بوالسياسية تنصُّ على التزام الدول      
‘ ٦‘)ه(٥عقد الزواج، وسريانه وفسخه، وتنصُّ املادة       إبرام  احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلَّق ب    

. من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على حق املـرأة يف اإلرث              
احلوكمة املسؤولة  وباإلضافة إىل ذلك، تعهَّدت الدول يف اخلطوط التوجيهية الطوعية املتعلِّقة ب          
اليت اعتمدهتا جلنة   وحليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين           

تلغي وحتظر مجيع أشكال التمييز املّتـصلة حبقـوق         " بأن   ٢٠١٢مايو  /األمن الغذائي يف أيار   
القدرة القانونية، وعـدم    احليازة، مبا فيها تلك الناشئة عن تغيري احلالة الزوجية، واالفتقاد إىل            

  ).٦-٤الفقرة " (النفاذ إىل املوارد االقتصادية

__________ 

 ).ب(٥و) ه(٢اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادتان  )١٠(
 ).ج(١٦ و١٥املرجع نفسه، الفقرتان  )١١(
 ).ح(١٦املرجع نفسه، املادة  )١٢(
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وتقضي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبساواة األشخاص ذوي اإلعاقـة،             -١٥
سيما النساء واألطفال وكبار السن ذوي اإلعاقة، مع اآلخرين يف االستفادة من بـرامج               وال

اليت ) ج(٢٥ومن األحكام املهمة أيضاً املادة      . )١٣(ن الفقر احلماية االجتماعية وبرامج احلدِّ م    
على توفري خدمات الرعاية الصحية يف أقرب مكان ممكن من اجملتمعات احمللية هلـؤالء              تنص  

  .الناس، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية
مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، تكون الدول ملزمة باّتخاذ التدابري ملكافحة األمراض           و  -١٦
سوء التغذية، مبا يف ذلك مكافحتها يف إطار الرعاية الصحية األولية، وعن طريـق تـوفري                و

وميكن أن تكون أحكام اتفاقية حقوق الطفل       . )١٤(األغذية املغذِّية الكافية ومياه الشرب النقية     
وعلى سـبيل املثـال،     . إناث وللعامالت املومسيات  ية لألسر املعيشية اليت ترأسها      بالغة األمه 

ي االتفاقية بأن تساعد الدول الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن رعاية الطفل تقض
وأن تقدِّم، عند الضرورة، املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلَّـق بالتغذيـة               

إنـسانياً  بالفتيات  النهوض  أما احلق يف التعليم وهو حجر الزاوية يف         . )١٥(والكساء والسكن 
  .٢٨منح محاية خاصة يف املادة فُيادياً واقتص
وتنصُّ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم علـى              -١٧

استحقاقات للمرأة الريفية يف جمال احلصول على التعليم والتدريب املهين ويف جمال احلماية من        
روف العمل واألجور   االّتجار بالبشر أو ظ    وأ باهلجرة   فيما يتعلق استخدام املعلومات املضلِّلة    

  .غري املواتية
 على املرأة الريفية جمموعـةً مـن        الساريوأخرياً وليس آخراً، يشمل إطار احلماية         -١٨

وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل      . أحكام املساواة اليت ترد يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية        
واتفاقية ) ١١٠رقم (تني ومها اتفاقية املساواة يف األجور اتفاقييت منظمة العمل الدولية األساسي    

  ).١١١رقم (التمييز 
وال غىن عن إدراج ضمانات حقوق اإلنسان احملدَّدة هذه يف الـصكوك التـشريعية               -١٩

وقد جتد الدول توجيهـاً يف      . والسياساتية لبلوغ اإلعمال الكامل حلق املرأة الريفية يف الغذاء        
. )١٦( عمل األمم املتحدة الشامل لوضع سياسات لألمن الغذائي والتغذويالنص احملدَّث إلطار  

ومن املؤكَّد أن األهداف اإلمنائية لأللفية وخباصة تلك األهداف الرامية إىل القضاء على الفقر              
املدقع واجلوع، وتعزيز التعليم للجميع، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، واحلـدِّ مـن     

ومع . حتسني صحة األمهات، ميكن أن تؤدِّي إىل حتسُّن معيشة املرأة الريفية           األطفال و  وفيات
__________ 

 ).أ(٢، الفقرة ٢٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )١٣(
 .٢٤من املادة ) ج(٢اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة  )١٤(
 .٣ الفقرة ٢٧املرجع نفسه، املادة  )١٥(
ـ               )١٦( / شامل، أيلـول  فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية، حتديث إلطار العمـل ال

 .٢٠١٠ سبتمرب
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ذلك، ينبغي أالّ يغيب عن أذهان الدول أن اّتباع هذه املبادرات ال يعفيها من االلتزامات اليت                
وميكن اعتبار الربامج الطوعية معـامل      . أخذهتا على عاتقها مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان      

  .ر اإلعمال الّتام اإللزامي حلق مجيع البشر، مبن فيهم املرأة الريفية، يف الغذاءمؤقَّتة على مسا

  أمناط التمييز ضد املرأة الريفية  -ثالثاً  
غري أن هذا النـهج     . حقوق اإلنسان حتديد الفئات الضعيفة    قائم على   يتطلَّب اّتباع هنج      -٢٠

ـ            شخص، وإمنـا هـو تـصوُّر       يعترف بأن الضعف ليس مسةً حمدَّدة ميكن تفسريها جبـنس ال
وغالباً ما يرجع هذا الضعف إىل أمناط التمييز، القانونية والفعليـة، الناشـئة مـن               . )١٧(اجتماعي

وما ثبت من أن املرأة يف مجيع أحناء العامل، وخباصة يف           . األسرة أو عدم تصرُّفها    تصرُّف الدولة أو  
  .)١٨(التمييز لرجل إمنا يرجع إىل أمناط امنسيا وأمريكا اجلنوبية، أكثر عرضةً للجوع آأفريقيا و

والتحق عدد من هيئات املعاهدات ومبادرات األمم املتحدة باألكادمييني الرواد الذين             -٢١
وقد عرضت كيمربيل كرنشو    . )١٩(طاملا دعوا إىل اّتباع هنج متعدِّد اجلوانب يف معاجلة التمييز         

التمييز، وهو اإلطـار الـذي ضـلَّل        الذي ساد يف قانون مناهضة      " اإلطار األحادي احملور  "
التحليل، كما أوردت يف مثاهلا، نظراً ألنه استبعد جتارب املرأة الـسوداء لـيس كـامرأة،                

هناك اعتراف متزايد حالياً بأمهية معاجلة التمييز       . )٢٠(كإنسان أسود، وإمنا كامرأة سوداء     وال
صادي واإلعاقة والسن، ليس القائم على أساس نوع اجلنس والعنصر والوضع االجتماعي االقت    

  .)٢١(تني أو أكثريبشكلٍ منفصل وإمنا باجلمع بني خاص

__________ 

)١٧ ( M. B. Anderson, “Understanding the Disaster-development Continuum”, 2 Focus on Gender 1 (1994); 

A.R. Quisumbing, “Male-Female Differences in Agricultural Productivity: Methodological Issues and 

Empirical Evidence”, 24 World Development 10 (1996). 
سّد الفجوة بـني    . املرأة يف قطاع الزراعة   : ٢٠١٠/٢٠١١حالة األغذية والزراعة    منظمة األغذية والزراعة،     )١٨(

 K Hansen-Kuhn, Women and Food Crises: How US Food؛ و٢٠١١اجلنسني من أجل التنمية، روما، 

Aid Policies Can Better Support their Struggles, Discussion Paper, ActionAid USA. 
، املرفق اخلامس؛ واللجنة A/5518؛ والوثيقة ٢٥انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم           )١٩(

، ١٩٩٥؛ وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني،        ١٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم          
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf ــدورة ــة لل ــة اخلتامي ، والوثيق

املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة       : ٢٠٠٠املرأة عام   "االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة       
 ".والسالم يف القرن احلادي والعشرين

)٢٠( K. Crenshaw, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of 

antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, University of Chicago Legal 

Forum (1989), pp. 139–140 and 149 ff. 
أمهيـة دراسـة   " إىل ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٢/٥٠أشارت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        )٢١(

 ".تركة بني األشكال املتعدِّدة للتمييزالسمة املش
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 -الريف  (ويدعو موضوع التقرير إىل اعتماد هنج متعدِّد األبعاد مبا أنه يشمل فئتني               -٢٢
 جتارب ال تعرفها املرأة احلضرية وال الرجل        معاًونوع اجلنس؛ وتكشف هاتان الفئتان      ) احلضر

. الذي تتعرض لـه املـرأة الريفيـة       يفية بالضرورة، وإمنا جتارب تتعلَّق بالتمييز       يف املناطق الر  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمييز ضد الفئتني احملددتني اللتني يركِّز عليهما التقرير، أي األسر              

 مؤقَّتة أو مومسية ال ميكـن فهمـه         الاليت يزاولن أعماالً  املعيشية اليت ترأسها إناث، والنساء      
  .كامل إال يف إطار متعدِّد األبعادبال

وصول املرأة الريفية إىل موارد األراضي واملياه وحتكمهـا فيهـا وملكيتـها               -ألف  
  املوارد هلذه
 نسبة  ٢٠١٠استناداً إىل مقارنة دولية للبيانات اإلحصائية، ُيقدر تقرير صادر يف عام              -٢٣

ففي مشال أفريقيا   . )٢٢( املستوى العاملي   يف املائة على   ٢٠األراضي اليت متلكها النساء بأقل من       
 يف املائة، بينما ال يتجـاوز الـرقم         ٥قل نسبة النساء بني مالك األراضي عن        توغرب آسيا   

ير ذكرته هيئة األمم املتحدة     ويشري تقد . )٢٣( يف املائة  ١٥يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء      فيما
ويتأثر . )٢٤( يف املائة من جمموع امللكية٢للمرأة إىل أن ملكية النساء على نطاق العامل تقل عن   

وصول املرأة الريفية إىل موارد األراضي واملياه وحتكمها فيها وملكيتها هلذه املوارد بعدد من              
  .أعمبعضها اآلخر املرأة بصورة خيص بعضها خبصوصيات الطابع الريفي، ويتصل العوامل، 

  األرضاحلقوق املعترف هبا للمرأة فيما يتعلق بطبيعة   -١  
يثور القلق عندما يتاح للمرأة الوصول إىل األراضي واملوارد ال على أسـاس امللكيـة                 -٢٤
حقوق امللكية وإمنا على أساس حق االستخدام بينما تكون السيطرة لكبار السن من الرجال               أو

رار علـى   واملرأة اليت ال متلك أصوالً مالئمة قد حترم أيضاً من سلطة اختاذ الق            . يف اجملتمع احمللي  
ومن النتائج املباشرة هلذا الوضع قلة احليوانات الـيت  . )٢٥(مستوى األسرة املعيشية واجملتمع احمللي 

وتتوىل املرأة رعاية احليوانات والتجارة يف منتجات هذا النـشاط،        . متلكها املرأة وصغر حجمها   

__________ 

)٢٢ ( FAO, Gender and Land Rights, Economic and Social Perspectives Policy Brief. No.8, March 2012. 
 .املرجع نفسه )٢٣(
)٢٤( UN-Women, Facts and Figures on Gender and Climate Change, available at 

www.unifem.org/partnerships/climate_change/facts_figures.html?#1. 
)٢٥( UN-Women, FAO, IFAD, WFP, Expert Group Meeting, Enabling Rural Women’s Economic 

Empowerment: Institutions, Opportunities and Participation, Submission by Catherine Hill, 

EGM/RW/2011/BP.1, September 2011, p. 11. 
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 .)٢٦(ألسرة املعيـشية  بينما ترجع القرارات املتعلقة بالدخل واملصروفات إىل الرجل الذي يرأس ا          
وعدم حيازة املرأة حلقوق ملكية األراضي يؤثر أيضاً على إمكانية حصوهلا علـى االئتمـان،               

  .)٢٧(ألطفاهلا وبدون دخل ثابت، تواجه املرأة صعوبات يف توفري الغذاء
 امللكيـة   ةاملرأة ولكن يف حال   اخلاصة ب لكية  املوتعترف بعض القوانني العرفية حبقوق        -٢٥

ففي إندونيسيا، على سبيل املثال، ميتلـك  . فقط أو توقيعه مع رب األسرة ومبوافقته    املشتركة
ويرجع ذلك  . الزوجان األرض ملكية مشتركة ولكن غالباً ما تسجل باسم رب األسرة فقط           

بصورة رئيسية إىل أن السلطات واجملتمعات احمللية ال تشرك املرأة بشكل كـاف يف عمليـة                
 على ذلك، ال حتصل املرأة يف كثري من األحيان على معلومـات             وعالوةً. تسجيل األراضي 

  .)٢٨(بشأن خيارات تسجيل األرض
وحىت يف احلاالت اليت تستطيع فيها املرأة تسجيل األرض بامسها، فإن التمتع حبقوق               -٢٦

ويف بعـض الـنظم     . امللكية قد يعوقه عدم اتساق قانون الزواج مع قواعد تسجيل األراضي          
ذلك، قد يكون علـى     لونتيجةً  .  األراضي من قرية إىل أخرى     حتويل ملكية وز  العرفية، ال جي  

. )٢٩( نصيبها من األرض أو دفـع غرامـة         من قرية أخرى التنازل عن     املرأة اليت تتزوج رجالً   
. إىل األدلة الدامغة  استناداً   امللكية أيضاً    يتم التحقق من  ل األرض،   ي تسج إثباتوباإلضافة إىل   

ارسة املرأة حلقوق امللكية ألنه بالرغم من االعتراف الرمسي، فإن اختـاذ            وهذا األمر يضعف مم   
وعلى الرغم مـن أن     . )٣٠(القرار والتحكم يف األرض يكونان عادةً يف يد رب األسرة الرجل          

، فإن له أثراً سلبياً يتمثـل يف اسـتبعاد           حقاً فردياً   احلق يف األرض   جيعلمنح سندات امللكية    
  . حقوق استخدام األرضمت القوانني العرفية متنحهسكان الريف الذين كان

   يف املناطق الريفية الرمسيةهيكل اجملتمعات احمللية والقوانني   -٢  
 املناطق الريفية مساحات منخفضة الكثافة السكانية تفصلها مسافة عن املناطق           تعترب  -٢٧

 م، باعتبـاره  وقد يكون سـكان الريـف     . )٣١(، وتتمتع بتقاليد وثقافات اجتماعية    احلضرية
__________ 

متكني املرأة الريفية ودورها يف القضاء على الفقر واجلوع ويف التنميـة            رير األمني العام،    جلنة وضع املرأة، تق    )٢٦(
يشار إليه فيما يلي     (٢٥، الفقرة   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩،  )E/CN.6/2012/3 (والتحديات الراهنة 

 ).بتقرير جلنة وضع املرأة
)٢٧( OECD, Gender Inequality and the MDGs: What are the Missing Dimensions?, September 2010. 
)٢٨( J. Brown, “Rural Women’s Land Rights in Java, Indonesia: Strengthened by Family Law, but 

Weakened by Land Registration”, 12 Pacific Rim Law and Policy Journal (2003), pp. 643–646. 
)٢٩( M.H. Nguyen “Rural Women’s Property Rights in Vietnam: Weakened by Macroeconomic 

Reforms”, 13 New England Journal of International and Comparative Law (2006), p. 132. 
)٣٠( J. Brown, note 28 above, p. 643. 
)٣١( L.R. Pruitt, (2008) “Gender, Geography and Rural Justice”, 23 Berkeley Journal of Gender Law 

and Justice (2008,), pp. 4–7. 
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أصحاب التقاليد واألعراف ومتبعيها أكثر ميالً إىل إعطاء هذه األعـراف األسـبقية علـى               
وحىت يف حالة نص التشريعات الوطنية على حقوق املرأة، قد تؤدي أسبقية            . القوانني الرمسية 

  .)٣٢(اف إىل أضعاف التمتع بتلك احلقوقبعض األعر
 قـوة  إىل أن Gender in Agriculture Sourcebookيشري دليل البنك الدويل املعنون و  -٢٨

فهنـاك  . )٣٣(إنفاذ األعراف والتقاليد يف املناطق الريفية     قوة  إنفاذ القوانني الرمسية أضعف من      
. )٣٤(رية ملشاكل احلضر وتنص على حلول حـض       تصور بأن القوانني الرمسية تستجيب غالباً     

 قد  احقوق املرأة يف املناطق الريفية مبعىن أهن      وهليمنة املصادر احمللية للسلطة عواقب على إعمال        
لعـرف  اومبا أن   . )٣٥(املطالبة حبقوقها وحتدي مصادر السلطة هذه     على  قدرة  الرم املرأة من    حت

خصوصية تنفرد هبا البيئة الريفية، فإن إلغاء النظم العرفية قد ال يؤدي بالضرورة إىل تعزيز ميثل  
وال ميكن أن يتحقق متكني املرأة اقتصادياً       . )٣٦(ليد الثقافية تعايش املساواة بني اجلنسني مع التقا     

إال حبدوث تغيري يف العالقة بني اجلنسني على مجيع املستويات، ويف مجيع املؤسسات، مبـا يف          
وهلذا فـإن   . )٣٧(ذلك األسرة املعيشية واألهم من ذلك، مبشاركة املرأة ومتثيلها بصورة فعالة          

ا يف الغذاء وحقها يف اللجوء إىل احملاكم لالعتـراض علـى            علومات عن حقه  مبتزويد املرأة   
  .التمييز بالغ األمهية

  هيكل األسرة املعيشية وعالقات القوة  -٣  
ينبغي أن يراعى يف حتليل وصول املرأة الريفية إىل املوارد تشكيل األسرة املعيـشية،                -٢٩

سر املعيشية القائمة علـى     كما هو احلال يف األ    (سواء أكانت أسرة بيولوجية أم أسرة خمتلطة        
  .وعالقات القوى داخل هذه األسر) تعدد الزوجات أو األسر املعيشية املوسعة

ويساعد عدم تكافؤ أدوار اجلنسني على التفوق التقليدي للزوج يف األسر املعيـشية               -٣٠
لقـوة  مزيداً من ا  منح الرجل   وعلى مستوى األسرة املعيشية، تعين هذه القيمة األبوية         . الريفية

يف التحكم يف موارد األرض واملياه، ويف حتديد ختصيص ميزانية األسرة املعيشية والتـأثري يف               
  ).انظر الفرع دال أدناه(توزيع الغذاء داخل األسرة 

__________ 

)٣٢( M. R. Vargas, L.R. Pruitt (2012), “CEDAW and Rural Development: Empowering Women with 

Law from the Top Down, Activism from Bottom Up”, 41 University of Baltimore Law Review, p. 

(2012), pp. 278. 
)٣٣( World Bank, Gender in Agriculture Sourcebook , 2009, p. 127. 
متكني املرأة الريفية ودورها يف القضاء على الفقر واجلوع ويف التنميـة  "جلنة وضع املرأة، تقرير األمني العام،      )٣٤(

 .٣٠، الفقرة ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩، )E/CN.6/2012/3" (والتحديات الراهنة
)٣٥( World Bank, Gender in Agriculture Sourcebook, WB, see note 33 above; Sourcebook, p. 130. 
 .٢٣، الفقرة )A/58/330(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٣٦(
)٣٧( UN-Women ١١ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
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 يف توزيـع املـوارد بـني        تفـاوت ويف األسر املتعددة الزوجات، قد يكون هناك          -٣١
ها من أشكال متييز حادة تؤدي إىل زيـادة         فقد تعاين الزوجة غري املفضلة وأبناؤ     . الزوجات

. )٣٨(يـة الـصحية   اأعبائها املرتلية وضعف فرص حصوهلا على التعليم وعلى التغذيـة والرع          
، يف األسر املعيشية املتعددة الزوجات،      ، تؤدي وراثة رب األسرة املعيشية     وباإلضافة إىل ذلك  

  .)٣٩(إىل تفتيت قطع األراضي وحقوق امللكية
 يف األسرة املعيشية املوسعة درجات أعلى من الفقر واحلرمان          املرأة العزبة وقد تواجه     -٣٢

من املوارد، مبا فيها األرض، حىت وإن كانت األسرة املعيشية خبالف ذلك متمتعـة بـأمن                
  .)٤٠(معيشي جيد

  الضغط العاملي على حقوق املرأة يف موارد األراضي واملياه  -٤  
 يف الغذاء إىل أن خصخصة األسواق احمللية اليت تبيع          أشار املقرر اخلاص املعين باحلق      -٣٣

فيها املرأة إنتاجها لزيادة دخل أسرهتا املعيشية، باإلضافة إىل سعي العناصر الفاعلة اخلاصـة              
وراء األراضي والتركيز احلايل على الوقود األحيائي، مجيعها يشكل خطراً على أمـن املـرأة    

  .)٤١(الغذائي ومعيشتها
يف الدراسات أن انفتاح األسواق وحترير التجارة ميكـن أن يـسهما      وتوضح بعض     -٣٤

غري أن ضمان وجود املرأة الريفية ومنتجاهتا يف السوق         . )٤٢(التمكني االقتصادي للمرأة الريفية   
  .يتطلب محاية مواردها، مثل األرض، وتنظيم وضعها كمنتج

نتاج قـصب الـسكر     وتؤدي حيازة األراضي بالتملك واإلجيار على نطاق كبري إل          -٣٥
. )٤٣(والذرة الالزمني للوقود األحيائي إىل تراجع استخدام األراضي الزراعية يف إنتاج األغذية           

ويعتمد عدد كبري من األعمال التقليدية اليت متارسها املرأة الريفية، مثل احلرف اليدوية، ومجع              
ث عـن امليـاه، علـى       الفاكهة واملواد الغذائية األخرى، وصيد األمساك واحليوانات، والبح       

__________ 

)٣٨( V.J. Bolt, K. Bird ١٦ أعاله، الصفحة ٣٢ و٢١، انظر احلاشيتني. 
)٣٩( L. Pruitt (2009), “Migration, development, and the promises of cedaw for rural women”, 30 

Michigan Journal of International Law, (2009) p. 739. 
)٤٠( R. Holmes, N. Jones, “Putting the Social Back into Social Protection. A Famework for 

Understanding the Linkages between Economic and Social Risks for Poverty Reduction”, 

Background Note, Overseas Development Institute, 2009, p. 6. 
 .٢٠١٠أغسطس / آب١١، )A/65/281(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٤١(
 .٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠كما ورد ذكره يف آراء وتعليقات منظمة التجارة العاملية،  )٤٢(
)٤٣( UN-Women, FAO, IFAD, WFP, Report of the Expert Group Meeting, Enabling Rural Women’s 

Economic Empowerment: Institutions, Opportunities and Participation, EGM/RW/2011/Report, 

September 2011, para 38. 
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وقد طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       . الوصول إىل األراضي واملياه واملوارد األخرى     
أال تـسفر   "ضد املرأة، يف مالحظاهتا اخلتامية املقدمة إىل توغو، من الدولة الطرف أن تكفل              

لسكان احملليني، مبن عقود تأجري األراضي املربمة مع الشركات األجنبية عن اإلخالء القسري ل          
فيهم النساء والفتيات، أو تشريدهم داخلياً، أو زيادة معاناهتم من انعدام األمن الغذائي ومن              

أو الدولة الطرف اجملتمعات املتضررة تعويـضات كافيـة         /الفقر، وأن متنح الشركة املعنية و     
اً أساسـية مـشاكل     ويثري السعي وراء األراضي واملياه باعتبارمها سلع      . )٤٤("وأراضي بديلة   

خاصة للمرأة املنتمية إىل اجملتمعات احمللية األصلية اليت تعترب البيئة واألرض عنصرين أساسيني             
  .)٤٥(يتميزان بقيمة ثقافية مرتفعة

  عدم كفاية الوصول إىل اخلدمات املالية واألسواق وفرص العمل أو التمييز فيه  -باء  

  االئتمان واخلدمات املالية األخرى  -١  
كثرياً ما تعترض عوامل عملية سبيل املرأة الريفية إىل االئتمان، ومنها علـى سـبيل             -٣٦

املثال ضعف املهارات املالية بسبب نقص التعليم والتدريب، وضيق الوقت، وضعف القـدرة             
على التنقل، وخدمات النقل، وعدم السيطرة على األراضي أو الثروة احليوانية الـيت ميكـن               

، باإلضافة إىل املمارسات املؤسسية واحلواجز االجتماعية االقتـصادية         استخدامها كضمانات 
ق بدوره قدرة املرأة الريفية على تنظيم املشاريع، نظراً لعدم          وونقص القروض يع  . )٤٦(والثقافية

وتكـون مرافـق   . امتالكها وسائل االستثمار يف التكنولوجيا ومواد اإلنتاج والبنية األساسية 
خاصة لتوليد الدخل يف حالة إنتاج املواد الغذائية القابلة للتلف ولتخزين التخزين هامة بصورة 

  .نعدام األمن الغذائي أو اجملاعةاملنتجات الغذائية حتسباً ألوقات ا
مـن  املعيـشية   وقد لوحظ أن معظم الربامج املالية الريفية تستهدف أرباب األسر             -٣٧

ج له احتياجات مالية ويواجه قيوداً خاصة       الذكور ومن مث تغفل االعتراف باملرأة كعنصر منت       
وحصر املرأة يف اجملال اخلاص يف بعض البلدان حيد من مشاركتها يف التدريب الزراعي       . )٤٧(به

أو املايل كما حيد من قدرهتا على االستفادة من العمل مع مـوظفي اإلرشـاد أو األطبـاء                  
  .)٤٨(البيطريني

__________ 

، )CEDAW/C/TGO/CO/6-7(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتاميـة، توغـو              )٤٤(
 ).ه (٣٧رة ، الفق٢٠١٢

 .١١تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )٤٥(
 .٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
)٤٧( FAO, D. Fletschner, L. Kenney, Rural Women’s Access to Financial Services. Credit, Savings and 

Insurance, ESA Working Paper No.11-07, March 2011, p. 2 . 
 .٤املرجع نفسه، الصفحة  )٤٨(
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 اليت تساعدها على تكـوين املـدخرات،        وتوضح البحوث أن املرأة تفضل الربامج       -٣٨
غري أن املؤسـسات    . وتأمني نفسها من املخاطر، واالقتراض بدون املخاطرة بفقدان أصوهلا        

. املالية كثرياً ما تعتمد على ممارسات متحيزة ال توفر للمرأة منتجات مالية تالئم احتياجاهتـا              
وقد ال تقبل كفالة املرأة وقد متـنح        فهذه املؤسسات قد ال متول األنشطة اليت تديرها املرأة،          

  .)٤٩(املرأة ائتمانات أصغر حجماً من تلك اليت متنحها للرجل ألداء أنشطة مماثلة
وباإلضافة إىل ذلك، تفترض املؤسسات املالية أيضاً أن املرأة قد تعتمـد علـى رب        -٣٩

 فيه خمتلف مناذج    راعىتوهذا االفتراض ال    . األسرة يف احلصول على األموال اليت حتتاج إليها       
 أو التفاعالت األسرية اليت قد تكون       )٥٠(تكوين األسر، مثل األسر املعيشية املتعددة الزوجات      

  .ضارة باملرأة وتؤدي إىل العنف املرتيل
وهلذا السبب، ال يكفي وضع برامج مالية موجَّهة إىل األسر املعيشية الفقرية، ولكن               -٤٠

ومن شأن ذلك أن يدعم وضع املرأة يف األسـرة          . باشرةمن املهم جعل املرأة تستفيد منها م      
ولذا فإن اخلدمات املاليـة     . ز سيطرهتا على املوارد وقدرهتا على اختاذ القرار       أن يعز واملعيشية  

ميكن أن حتسن ظروف املرأة الريفية إذا ما تصدت للقيود اليت تواجهها وإذا ما عززت قدرة                
  .نشاء تعاونيات ومجاعات مساعدة ذاتية للمرأة مع تركيزها على إ)٥١(املرأة اإلنتاجية

  األسواق  -٢  
وتـوفر  . متثل السوق مكاناً اجتماعياً يربط بني املناطق الريفية واملناطق احلـضرية            -٤١

األسواق الدخل واملنتجات األساسية لألسر املعيشية الريفية، واملوارد الغذائية لسكان احلضر           
اق كبائعة ومستهلكة علـى     املرأة إىل األسو  وصول   يسريتوجيب  . والضرائب لإلدارات احمللية  

  .حد سواء
فهن ميثلن نـسبة تتـراوح    . وتشكل النساء الغالبية العظمى من البائعني يف األسواق         -٤٢
غري أن األسواق   .  يف املائة من البائعني يف أسواق بلدان منطقة احمليط اهلادئ          ٩٠ و ٨٠بني   ما

مات الصرف الصحي أو تسهيالت الطهي رغم دفع الرسـوم        نادراً ما ُتتاح فيها للبائعني خد     
ومعظم النساء الاليت يقطعن مسافات طويلة وميضني عدة أيـام يف الـسوق             . اليومية للسوق 

وهذه الظروف تزيد من خماطر تعـرض املـرأة للمـضايقة           . حيصلن على إسكان مالئم    ال
يف حالـة البائعـات احلوامـل       ويتفاقم هذا الوضع    . االبتزاز أو العنف اجلنسي أو املرض      أو
  .)٥٢(املرضعات أو

__________ 

 .٦، الصفحة املرجع نفسه )٤٩(
 .٧املرجع نفسه، الصفحة  )٥٠(
 .١٢املرجع نفسه، الصفحة  )٥١(
)٥٢( UN-Women, Safer Spaces and Better Markets in the Pacific Islands, 27 April 2012. 
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ويف حال تعذر الذهاب إىل األسواق احلضرية، تستخدم املرأة عادة األسواق احملليـة               -٤٣
. ولذا فإن خصخصة هذه األسواق قد حتد من قدرة املرأة على الوصول إليهـا             . لبيع إنتاجها 

بعد وتكـاليف   الجات احلضر بسبب    وقد تواجه املرأة، باعتبارها مستهلكة، أسعاراً أعلى ملنت       
وهلذا، كثرياً ما تواجه املرأة الريفية أسـعاراً أعلـى للـسلع     . الوقود وضعف البنية األساسية   

  .)٥٣(االستهالكية وأسعاراً أقل ملنتجاهتا

  العمل  -٣  
فغالباً ما تشارك املـرأة     . يوجد تقسيم واضح للعمل بني اجلنسني يف املناطق الريفية          -٤٤

.  العمل غري الرمسي الذي يكون عادة عمالً مومسياً، لبعض الوقت، وبأجر منخفض            الريفية يف 
إجـازة األمومـة    (وهي قياساً إىل نظريهتا يف املناطق احلضرية، ال تتمتع حبقوق املرأة احلامل             

وباإلضافة إىل ذلك، نادراً ما حتصل املرأة الريفية على عقد عمل كما أهنـا              ). مدفوعة األجر 
وكثرياً ما تعمل املرأة الريفية يف ظل ظروف يشوهبا العمـل لـساعات             .  الفصل ختشى دائماً 

 انعدام األمـان بـسبب       إىل إضافية، والتحرش اجلنسي، واإليذاء اللفظي واجلسدي باإلضافة      
  .)٥٤(التعرض للمبيدات وغريها من املواد اخلطرة

د من اعتمادها على    وتوضح البحوث أن مزاولة املرأة الريفية ألعمال غري زراعية حي           -٤٥
غري أن فرص   . )٥٥(الزراعة ويوفر هلا األصول الالزمة ملواجهة الصدمات االقتصادية أو البيئية         

  .املرأة يف احلصول على عمل غري زراعي نادرة يف معظم األحيان
ويرتبط أمن الدخل ارتباطاً وثيقاً مبزايا الضمان االجتماعي، واحلصول على اخلدمات         -٤٦

وبدون دخل ثابت، ال تستطيع املرأة الريفية       . لتعليم، واملشاركة يف سوق العمل    األساسية، وا 
وتشري الدراسات اليت أُجريت يف أمريكا الالتينية       . االستفادة من برامج املزايا االجتماعية هذه     

 األسرة املعيشية، يعيش عدد أكرب من النساء حتـت خـط            عمن يرأس إىل أنه بصرف النظر     
  .)٥٦(جع بصورة رئيسية إىل استبعاد املرأة من قوة العمل املربحالفقر، وأن ذلك ير

ضعف فرص الوصول إىل التعليم، واملعلومات، والرعاية الصحية، والقـضاء            -جيم  
  التمييز فيها أو
، تشكل حقوق اإلنسان األخـرى ضـمانات        ) أعاله ٧الفقرة  (كما سبق تأكيده      -٤٧

العكس، فإن ضعف فرص الوصول إىل جمموعة من وعلى . إلعمال حق املرأة الريفية يف الغذاء
__________ 

)٥٣( UN-Women ٢٢ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية . 
 .١٦املرجع نفسه، الصفحة  )٥٤(
 .١٣املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥(
)٥٦( R. Holmes, N. Jones٦ أعاله، الصفحة ٤٠ ، احلاشية. 
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 ، التعليم واملعلومات والرعاية الـصحية والقـضاء       ، على سبيل املثال ال احلصر     ،احلقوق منها 
  .عام نفسها وإطعام أسرهتا بكرامةقيد قدرة املرأة الريفية على إطي ،التمييز فيها أو
ساواة بني اجلنـسني يف      تسجيل الفتيات يف املدارس خطوة أوىل لضمان امل        ويشكل  -٤٨

وهناك عدة عوامل تضر بنوعية التعليم الذي حتصل عليـه الفتـاة يف             . احلصول على التعليم  
فأوالً، جيري سحب الفتيات من املدرسة كوسيلة تكيف مـع الـصدمات            . املناطق الريفية 

   . املواجهـة االقتصادية أو البيئية نظراً لعدم وجود موارد أخرى ختفف من وطـأة عمليـة               
وثانياً، تفتقر املدارس الريفية يف بعض املناطق إىل شروط األمان والصحة العامة أو إىل مرافق               

ويساعد هذا على التـسرب مـن الدراسـة، وخباصـة تـسرب             . الصرف الصحي إمجاالً  
لفتاة يف دور املرأة التقليدي وحيد من فـرص         نظرة ا وثالثاً، حيصر الزواج املبكر     . )٥٧(املراهقات
. )٥٩(على األدوار التقليدية املمنوحة للفتاة واملرأة     التعليم  بقي  يورابعاً،  . )٥٨(لى التعليم حصوهلا ع 

ويشري تقرير األمم املتحدة بشأن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية إىل إحراز تقدم               
ضعف فـرص   - سوء التغذية -بطيء للغاية حنو التغلب على التحديات القائمة يف حمور الفقر          

  .)٦٠(احلصول على التعليم
فاألمية تشل قـدرة    . ويرتبط التعليم ارتباطاً قوياً بالقدرة على احلصول على املعلومات          -٤٩

فعلى سبيل املثال، تؤدي أميـة املـرأة الريفيـة إىل           . املرأة الريفية يف جماالت شىت وبطرق شىت      
. )٦١(تها يف عمليات اختاذ القرار    حرماهنا من التسهيالت االئتمانية وفرص العمل وضعف مشارك       

ويؤثر ضعف فرص املرأة الريفية يف احلصول على التعليم واملعلومات تأثرياً سلبياً أيضاً يف قدرهتا               
وقد يكون باستطاعة سكان الريف التنظيم يف نطاق القرية، لكن املـسافات            . )٦٢(على التنظيم 

 القواعد االجتماعية املؤثرة يف العالقات      نقص البنية األساسية أو تكاليف النقل باإلضافة إىل        أو
وهلذا السبب، فـإن نـص      . )٦٣( القرى خارج مجيعها يشكل صعوبات يف التنظيم       ،بني القرى 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املتعلق بتنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة               
  .تحقيق متكني املرأة الريفيةوالتعاونيات اخلاصة باملرأة هو أحد العوامل األساسية ل

__________ 

)٥٧( UNICEF, Water, Environment and Sanitation, http://www.unicef.org/india/wes.html. 
)٥٨( UN-Women ١١ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
، )CEDAW/C/UZB/CO/4(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية، أوزبكستان            )٥٩(

 .٣١، الفقرة ٢٠١٠
)٦٠( UN Millennium Development Goals Report, 2011. 
، )CEDAW/C/TGO/CO/6-7(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتاميـة، توغـو              )٦١(

 .٣٦، الفقرة ٢٠١٢
 .٢٠١٢مايو / أيار٧اآلراء والتعليقات املقدمة من كولومبيا،  )٦٢(
)٦٣( M. R. Vargas, L.R. Pruitt, note 32 above, p. 279. 
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ونظراً لعدم وجود مرافق مالئمة للرعاية الصحية يف املناطق الريفية، يواجه كل مـن     -٥٠
فقدرهتما على التنقـل    . الرجل واملرأة يف الريف قيوداً يف جمال احلصول على الرعاية الصحية          
غري أن املرأة حتتاج إىل     . لكثرياً ما يعوقها نقص الوصول املادي أو االقتصادي إىل وسائل النق          

. اً إضافياًئاملساعدة يف تنظيم األسرة ويف الوالدة، وصعوبة احلصول على هذه املساعدة ميثل عب
ويف ظل صعوبة الوصول إىل األخصائيني الصحيني، تعتمد املرأة الريفية يف غذائها ورعايتـها              

ىل األصناف الغذائية واملمارسـات  الصحية على املعارف التقليدية والنباتات الطبية باإلضافة إ     
فعلى . وقد تنجم عن ذلك أحياناً آثار ضارة حلالتها الصحية وحالة أطفاهلا الصحية. )٦٤(احمللية

سبيل املثال، يشري تقرير هليئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن املرأة، اليت ُتشخَّص إصابتها بفريوس             
لديها سوى معلومات ضئيلة عن العـالج        ال يكون نقص املناعة البشري يف قرى كمبوديا،       

ويزيد التمييز الذي متارسـه     . وتواجه صعوبات يف احلصول على املعلومات املتعلقة حبقوقها       
ومبا أن عدداً كبرياً من النساء تنتقـل العـدوى         . اجملتمعات احمللية من عزلة هذه املرأة املصابة      

رعاية زوج مريض يف ظل معاناهتن إليهن من أزواجهن، فإهنن يصبحن أرامل أو يكون عليهن    
وال غىن عن احلصول على التغذيـة الكافيـة لألمهـات احلوامـل             . )٦٥(من اعتالل الصحة  

غري أن عالج هذا الفريوس قـد  . واملرضعات الاليت يتعايشن مع فريوس نقص املناعة البشري      
اً من األسر    عدداً كبري  يوقعيتطلب مبالغ تصل إىل نصف الدخل السنوي لألسرة املعيشية، ما           

  .)٦٦(لفقرفريسة ل
وتشمل العقبات اليت تعترض إعمال حق املرأة الريفية يف الغذاء ضعف فرص وصوهلا               -٥١

وتتعلق احلواجز الرئيسية اليت تواجهها املرأة جبوهر القانون والعناصر املؤسـسية           . إىل القضاء 
ة املتعلقة بـاألرض وامللكيـة      وتدخل يف الفئة األوىل القوانني التمييزي      .)٦٧(واجلوانب الثقافية 

واإلرث؛ بينما تشمل الفئة الثانية نقص املعلومات املتعلقة بالتشريعات اليت هتدف إىل محايـة              
حقوق املرأة، وارتفاع تكاليف املشورة القانونية وتكاليف النقل من املناطق الريفية إىل املناطق    

املرأة الريفية إىل القضاء فتشمل الوصـم       احلضرية؛ أما الفئة الثالثة للعقبات اليت تعترض سبيل         
  .)٦٨(والقوالب النمطية يف حالة العنف املرتيل أو منازعات اإلرث، على سبيل املثال

__________ 

 .١٠تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )٦٤(
)٦٥( UN-Women, Building Skills, Finding Voices : HIV-Positive Women in Cambodia, 5 April 2012. 
 .اآلراء والتعليقات املقدمة من مؤسسة كاريتاس الدولية، غري مؤرخة )٦٦(
)٦٧( V. Popescu, General Recommendation on Women’s Access to Justice, CEDAW at its 30th 

anniversary, 2012 
 .املرجع نفسه )٦٨(
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  دور املرأة املرتبط بنوع اجلنس يف اجملتمع واألسرة  -دال  
إذ تتفاوت أدوارهن واحتياجـاهتن مـن       . ال تشكل النساء يف الريف مجاعة متجانسة        -٥٢

ويتمثل القاسم املشترك بينهن يف أن معظم نساء الريـف يـؤدين            . الثقافية واجلغرافية الناحيتني  
أعماالً أسرية بدون مقابل أو يعملن حلساهبن اخلاص يف بيع منتجات بأمثان زهيدة يف األسواق               

  . فاملرأة ال متلك من الفرص والوقت ما يسمح هلا بأن تشارك يف أسواق العمل بأجر. احمللية
. )٦٩(اً لعدم تقاضي املرأة أجراً أو لتقاضيها أجراً منخفضاً، ُيعترب عملها أقل قيمة             ونظر  -٥٣

ويرجع هـذا التـصور إىل      . وكثرياً ما تعطى األنشطة اليت يزاوهلا الرجال والفتيان قيمة أعلى         
وهـذه األدوار  . يف حالة الـرتاع املـسلح  " حامياً"أسباب ليس آخرها صورة الرجل باعتباره       

زوجة "  أو )٧٠(لرب األسرة يف غواتيماال   " مساعدة"نوع اجلنس جتعل املرأة الريفية جمرد       املرتبطة ب 
 مثاالً على ما ألدوار املـرأة       ٢٠٠٣ويعطي تقرير صادر يف عام      . )٧١(النكا يف سري " للمزارع

ففي بنغالديش، يقضي العـرف     . املرتبطة بنوع اجلنس من عواقب وخيمة على حقها يف الغذاء         
. )٧٢(أة والفتاة آخر من يأكل، ما يعين أيضاً أهنما تأكالن أقل من الرجل والفـىت              بأن تكون املر  

  .)٧٣(وأدى هذا الوضع إىل ارتفاع معدالت سوء التغذية والتقزم بني النساء والفتيات
. )٧٥(فهي تنتج حنو نصف الغذاء يف العامل      . )٧٤(وحتمل املرأة الريفية عبئاً ثالثياً ثقيالً       - ٥٤

ل الغذائية، وترعى املاشية، وتزرع اخلضر يف حديقة مرتهلا، وتقوم بصيد           وهي تزرع احملاصي  
وحتمل املرأة والفتاة   . )٧٦(األمساك وجين الثمار من الغابات وتشرف على احليوانات الصغرية        

مسؤولية األسرة املعيشية، ومسؤولية مجع الوقود وجلب املياه إلعداد الوجبات أو لألغراض 
 طناً ٨٠ أنه يف عام واحد محلت النساء يف أفريقيا ما يزيد على             وأوضحت دراسة . الزراعية

من الوقود واملياه واملنتجات الزراعية ملسافة كيلو متر، بينما مل حيمل الرجل سوى مثن هذا               
وتدخل رعاية األطفال واملرضى البالغني واأليتـام واملـسنني عـادة ضـمن             . )٧٧(الوزن

  .)٧٨(مسؤوليات املرأة

__________ 

 .٢١، الفقرة )A/58/330(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٦٩(
 .١٣٩قانون العمل يف غواتيماال، املادة  )٧٠(
)٧١( FAO, Rural women and food security in Asia and Pacific: Prospects and paradoxes, 2005, p. 22. 
 .٢٠، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨، )A/58/330(قرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء تقرير امل )٧٢(
 .املرجع نفسه )٧٣(
 . ٦تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )٧٤(
)٧٥( FAO, Climate Change, Biofuels and Land, ftp://ftp.fao.org/nr/HLCinfo/Land-Infosheet-En.pdf. 
)٧٦( WB ١٣٧، الصفحة ٢٠٠٨ أعاله، ٣٣، احلاشية. 
)٧٧( FAO, Women, Agriculture and Food Security, 

www.fao.org/worldfoodsummit/english/fsheets/women.pdf. 
 .٨تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )٧٨(
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ل اليت تكتنف عمل املرأة الريفية إىل أن العمل الزراعي ال ينـدرج يف              وترجع املشاك   -٥٥
ق على النحو املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            إطار العمل الالئ  

واالجتماعية والثقافية وال يتفق مع حقوق ومعايري العمل اليت تشجعها اتفاقيات منظمة العمل             
ويشكل انعدام فرص احلصول على عمل الئق سبباً رئيسياً للفقر، وخباصة يف حالـة          . الدولية

ويف ظل حرمان املرأة من حقوق امللكية واإلرث، وضعف قـدرهتا           . فيةاملرأة يف املناطق الري   
على إبرام العقود واملشاركة يف التجارة، وقلة املوارد اليت ميكن مبادلتها، يظل العمل والقدرة              
على إنتاج السلع مصدر القوة الرئيسي املتاح للمرأة الريفية إلعالة نفسها وإعالـة عائلتـها               

 ورغم ما يشكله العمل الزراعي للمرأة من مصدر رئيسي للقوة، فإنـه             .)٧٩(وأسرهتا املعيشية 
  .يؤدي إىل التمكني االقتصادي بسبب عدم االعتراف به يف اإلطارين املؤسسي والتشريعي ال

فهجرة الرجل إىل اخلـارج     . )٨٠(وتشهد األدوار الزراعية للمرأة تغيرياً نتيجة للهجرة        -٥٦
 املرأة اليت هتاجر وُتنشئ أسرة معيشية يف احلضر فتحـتفظ           أما. قد تزيد من عبء عمل املرأة     

  . )٨١(بفكرة انتمائها إىل أسرة أوسع يف الريف وكثرياً ما ترسل إليها حتويالت مالية

  األسر املعيشية اليت ترأسها إناث: دراسة حالة  -هاء  
ة تعيلها  فقد تكون أسرة معيشي   . تتفاوت األسر املعيشية اليت ترأسها إناث يف هيكلها         -٥٧

أنثى أو تديرها أو أسرة حمورها األم أو أسرة تكون فيها األم منفردة أو األسرة اليت يغيـب                  
أما فيما يتعلق بتشكيل األسرة، فهذا النوع من األسر املعيشية قد يشمل أحـد              . عنها الرجل 

ناك عدة  وه. )٨٢(الوالدين الذي يعيش مبفرده مع أطفاله، أو األسر املعيشية اليت ترأسها اجلدة           
عوامل تساهم يف تكوين األسر املعيشية اليت ترأسها إناث، مثل فروق الـسن بـني الـذكر             
واألنثى عند الزواج، واختالف العمر املتوقع بني اجلنسني، وملكيـة األراضـي واألمـوال،         

باإلضافة إىل خيانة الذكر واألنثى، وإساءة اسـتعمال الـذكر          . )٨٣(وقوانني األسرة والطالق  
والعنف داخل األسرة، واهلجرة، والرتاعات املسلحة، أو االغتصاب الذي يقع يف           للكحول،  

وباإلضافة إىل ذلـك، تـؤثر      . )٨٤(أثناء هذه الرتاعات ويؤدي إىل نبذ األسر للفتيات والنساء        
 االقتصادية أيضاً يف تكوين األسر املعيشية الـيت         -العوامل التارخيية والدميغرافية واالجتماعية     

ففي كينيا، على سبيل املثال، جلبت سلطات املستعمرات عماالً من القـرى            . ثترأسها إنا 
__________ 

)٧٩( UN-Women ١١ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية . 
 .٧املرجع نفسه، الصفحة  )٨٠(
)٨١( K. Datta, C. McIlwaine, “Empowered leaders? Perspectives on women heading households in 

Latin America and Southern Africa”, 8 Gender and Development (2000), p. 45. 
 .٤٠املرجع نفسه، الفقرة  )٨٢(
)٨٣( S. Chant, “Households, Gender and Rural-Urban Migration: Reflections on Linkages and 

Considerations for Policy” 10 Environment and Urbanization (1998), p. 15. 
)٨٤( K. Datta, C. McIlwaine, supra note 81, p. 42. 
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املستعمرة للعمل يف املزارع واألطيان األوروبية كما أن تطوير البنية األساسية يف املستعمرات             
  .)٨٥(والتجنيد يف اجليش تطلبا هجرة الرجال بعيداً عن أسرهم املعيشية

فهناك األسرة املعيشية اليت ترأسـها      : يت ترأسها املرأة  وهناك فئتان لألسر املعيشية ال      -٥٨
األنثى من الناحية القانونية ويعترف فيها القانون باملرأة ربة لألسرة من النـاحيتني القانونيـة              

وتشمل هذه الفئة األسرة املعيـشية الـيت        . والعرفية ويعترب غياب الشريك الذكر غياباً دائماً      
أما األسرة املعيشية اليت ترأسـها      .  املتزوجة أو املنفصلة أو املطلقة     ترأسها األرملة أو املرأة غري    

أنثى من الناحية الفعلية فتشري إما إىل احلالة اليت ترأس فيها املرأة األسرة املعيشية يف ظل وجود           
  .)٨٦(زوجها أو إىل احلالة اليت يكون فيها الزوج غائباً

 تفترض أن الزوج هو العائل الرئيسي  فهي. وتفترض هذه التعاريف أيضاً وجود قيود       -٥٩
وتستند تعاريف األسرة املعيشية اليت ترأسـها املـرأة إىل   . لألسرة املعيشية ورب هذه األسرة 

غياب الشريك الذكر، إما بصورة مؤقتة كما هو احلالة يف األسرة املعيشية اليت ترأسها املرأة               
يشية اليت ترأسها املـرأة مـن الناحيـة         فعلياً، أو بصورة دائمة كما هو احلال يف األسرة املع         

وهذه التفرقة ال تراعى فيها وظائف مثل توفري املوارد وإدارهتا وهي الوظيفة اليت متيز . القانونية
ففي النظم  . ، وتشكيل األسرة املعيشية   )٨٧(رب األسرة املعيشية بصرف النظر عن نوع اجلنس       
ة أو يف األسر املعيشية اليت يتـوىل فيهـا          األسرية املختلطة اليت تعيش فيها عدة أجيال جمتمع       

  .نسيب الزوج إدارة املوارد يف غيابه، تزداد صعوبة حتديد الرئاسة الفعلية لألسرة املعيشية
فهي متلك أصوالً إنتاجية    . )٨٨(وتعترب ربة األسرة األرملة عرضة بصورة خاصة للفقر         -٦٠

ا تعتمد على الدعم املقدم من       لذ ،أقل، ومدخرات أقل ولديها فرص أقل للحصول على معاش        
وتتحمل األم العزبة عادة مسؤولية رعاية املعالني من أفراد األسرة ما يـؤدي إىل              . )٨٩(أبنائها

ورغم أن األم غري املتزوجة تعيش يف ظروف هشة نتيجة لعـدم            . تآكل دخلها بصورة كبرية   
ـ            ستبعد مـن بـرامج     تكافؤ عالقات القوى وتوزيع املوارد داخل األسرة املعيشية، فإهنـا ُت

التحويالت النقدية ألن احلالة االقتصادية اإلمجالية لألسرة املعيشية اليت تنتمي إليها هذه املرأة             

__________ 

)٨٥( M.H. Clark, “Woman-headed Households and Poverty: Insights from Kenya”, 10 Chicago 
Journals (1984), pp. 341342. 

 . اآلراء والتعليقات املقدمة من منظمة األغذية والزراعة، غري مؤرخة )٨٦(
 . نفسهاملرجع )٨٧(
)٨٨ ( World Bank, Engendering Development through Gender equality in Rights, Resources and Voice, 2001. 
)٨٩( S. Klasen, T. Lechtenfeld, F. Povel, What About the Women? Female Headship, Poverty and 

Vulnerability in Thailand and Vietnam, 2011, p. 7. 
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وتزيد معدالت اإلعالة يف األسر اليت ترأسـها إنـاث عـن        . )٩٠(تتجاوز احلد األدىن للدخل   
  . )٩١(معدالت اإلعالة يف األسر املعيشية اليت يرأسها الرجل

ديد تكاليف إعالة األسرة املعيشية، ينبغي أال يقتصر احلساب على التركيـز            وعند حت   -٦١
على عدد األشخاص املعالني، وإمنا ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان أيضاً ضآلة وفورات احلجـم               

وباإلضافة إىل  . )٩٢(أن األسر املعيشية األكرب حجماً ميكن أن تنتج سلعاً أكثر بتكاليف أقل            مبا
ت اليت تقارن احلالة االقتصادية لألسرة املعيشية اليت ترأسها أنثى باحلالـة       ذلك، تغفل الدراسا  

االقتصادية لألسرة املعيشية اليت يرأسها ذكر التحري عن رفاه املرأة النسيب يف األسرة املعيشية              
  .)٩٣(النسيب يف األسرة املعيشية اليت ترأسها أنثىالرجل اليت يرأسها ذكر وبالعكس، رفاه 

لرغم من أن عدد نساء الريف الاليت يعانني الفقر يفوق عدد الرجال، فـإن              وعلى ا   -٦٢
ال يعين بالضرورة أن األسر املعيشية اليت ترأسها إناث أفقر من األسر املعيشية الـيت               ذلك قد   

وتشري دراسة أجرهتا منظمة األغذية والزراعة يف عشرين بلداً إىل أن فقر املرأة             . يرأسها ذكور 
وتشري حبوث أخرى إىل أن النتائج تتوقف على عدد         . )٩٤(على األسرة املعيشية  الريفية ينعكس   

من العوامل، مثل اإلطار األسري، ونوع األسرة املعيشية اليت ترأسـها األنثـى، واختيـار               
  .)٩٥(واستخدام مقاييس املعادلة ومراعاة وفورات احلجم

فقر نظـراً الفتقارهـا إىل   وتساهم العوامل احملددة هلشاشة وضع املرأة يف تعرضها لل       -٦٣
ومـع  . وتتغري حالة فقر األسرة املعيشية عادة على مر الزمن        . )٩٦(وسائل مواجهة هذا اخلطر   

  . )٩٧(ذلك، هناك حاالت يكون فيها فقر بعض األسر املعيشية دائماً
وأوصت جلنة حقوق الطفل بضمان توافر برامج الرعاية االجتماعية ومرافق الرعاية             -٦٤

مات رعاية األطفال صغار السن بشكل كاف لألسر املعيشية اليت ترأسها إنـاث      البديلة وخد 
وميكن حتسني مستوى معيشة األسر املعيشية اليت ترأسها        . )٩٨(وتيسري وصول هذه األسر إليها    

إناث بالسماح هلن باحلصول على فرصة عمل وسكن وغذاء ومياه صاحلة للشرب وخدمات             
__________ 

)٩٠( R. Holmes, N. Jones ٦ أعاله، الصفحة ٤٠، احلاشية. 
)٩١( S. Chant, note ١٤ أعاله، الصفحة ٨٣، احلاشية. 
)٩٢( S. Klasen et al ٧ أعاله، الصفحة ٨٩، احلاشية. 
)٩٣( WB ٢٠٠١ أعاله، ٨٨، احلاشية. 
)٩٤( FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2010, pp. 2223. 
)٩٥( S. Klasen, T. Lechtenfeld, F. Povel, see note 81 above, p. 6; S. Chant, Female Household 

Headship and the Feminization of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies, New 
Working Paper Series 9, LSE Gender Institute. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة  )٩٦(
)٩٧( The Chronic Poverty Report 2004/05, Institute for Development Policy and Management, 

University of Manchester. 
 .٣٨، الفقرة ٢٠٠١، )CRC/C/15/Add.149(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، باالو  )٩٨(
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ساهم برامج القضاء على اجلوع يف احلد من الفقـر          وميكن أن ت  . )٩٩(صرف صحي وكهرباء  
واجلوع بني هذه األسر املعيشية رهناً باشتماهلا على مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف عـدم               

وفيما يتعلق باألسر املعيشية اليت ترأسها إنـاث        . )١٠٠(التمييز والشفافية واملشاركة واملساءلة   
. )١٠١(ات طويلة، واملـشورة، والـدعم املـايل       عامالت، ينبغي توفري إجازات األمومة لفتر     

وقد تنظر اجملتمعات   . )١٠٢(وباإلضافة إىل ذلك، جيب التصدي للوصم والتمييز ضد األم العزبة         
ويعين ذلـك   . )١٠٣(الريفية إىل املرأة املطلقة أو املنفصلة على أهنا منحرفة وحترمها من حقوقها           

  . م الدولة واجملتمع احمللي على حد سواءأن األسرة املعيشية اليت ترأسها أنثى تفتقر إىل دع
وحتتاج األسرة املعيشية املشردة اليت ترأسها أنثى إىل الوصول إىل املرافـق العامـة                -٦٥

فينبغي إتاحة اإلسكان االجتماعي يف املناطق اليت فّرت منها األسرة أو يف املناطق             . املتخصصة
  .)١٠٥(ملسألة انعدام ملكية األرضإىل أن يتم تطبيق حلول دائمة . )١٠٤(اليت تقيم فيها

وتوصي املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بوضع برامج              -٦٦
لدعم األسر املعيشية اليت ترأسها إناث عن طريق ختصيص أموال للتدريب املهين، وحمو أميـة               

عدة يف جمال الرعاية الصحية     البالغني، وخطط االئتمان، وتوفري حوافز لتوظيفها، وتقدمي املسا       
  .)١٠٦(وإعانات اإلسكان

__________ 

؛ وزامبيـا   ٦٩، الفقرة   ٢٠١٠،  )CRC/C/NIC/CO/4(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، نيكاراغوا        )٩٩(
)CRC/C/15/Add.206( ،ــرة ٢٠٠٣ ــاغو  ٥٥، الفق ــداد وتوب ، ٢٠٠٦، )CRC/C/TTO/CO/2(؛ وتريني

 وتقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً، الزيـارة إىل العـراق                  ؛٥٨ الفقرة
)A/HRC/16/43/Add.1( ،٧٠، الفقرة ٢٠١١. 

 ).و(٨٣، الفقرة )A/HRC/13/33/Add.5(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )١٠٠(
 .٣٩، الفقرة ٢٠٠٧، )CRC/C/URY/CO/2(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، أوروغواي،  )١٠١(
 .٤٤، الفقرة ٢٠١٠، )CRC/C/TUN/CO/3(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، تونس  )١٠٢(
)١٠٣ ( UN-Women, FAO, IFAD, WFP, Report of the Expert Group Meeting, Enabling Rural Women’s 

Economic Empowerment: Institutions, Opportunities and Participation (EGM/RW/2011/Report), 

September 2011, para 37 .ًانظر أيضا :K. Datta, C. McIlwaine, supra ٤١ أعاله، الصفحة ٨١، احلاشية. 
تيــا تقريــر ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــاً، البعثــة إىل كروا )١٠٤(

(E/CN.4/2006/71/Add.3) ،٣، الصفحة ٢٠٠٥. 
تقرير ممثل األمني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً، البعثـة إىل سـري النكـا                       )١٠٥(

(A/HRC/8/6/Add.4) ،٨٥، الفقرة ٢٠٠٨. 
تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، البعثـة إىل املكـسيك                      )١٠٦(

(E/CN.4/2006/61/Add.4) ،٥‘)ج(٦٩، الفقرة ٢٠٠٦‘. 
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  املرأة اليت تزاول عمالً مؤقتاً أو مومسياً: دراسة حالة  -واو  
قد حتتاج املرأة الريفية إىل ممارسة عمل مؤقت، يكون مرتبطاً مبواسم يف كثري مـن                 -٦٧

رى املنظمـة   وت. )١٠٧(األحيان؛ وإال ظلت بدون عمل أو يف حالة بطالة جزئية لفترات طويلة           
الدولية للهجرة أن قرار املرأة باهلجرة، رغم استناده إىل أسباب تتعلـق بـاألمن الغـذائي،                
واهلروب من األدوار التقليدية للجنسني، والعالقات األسرية غري املُرضية والعنف القائم على            

املرتليـة،  نوع اجلنس والتمييز، مرتبط بتزايد الطلب يف احلضر على عملها يف جماالت اخلدمة              
وال تستطيع  . )١٠٨(والصحة، ورعاية األطفال واملسنني، والزراعة، وصناعات املالبس والترفيه       

املرأة الريفية سوى اختيار األعمال اليت ال تتطلب مهارات كبرية يف القطاعـات الـسالف               
  .ذكرها، نظراً لضعف مستوى مؤهالهتا ومهاراهتا

 اخلدمة املرتلية، والتمريض، واالشتغال باجلنس، وتتمثل أنواع العمل املتاحة للمرأة يف      -٦٨
والعمل يف مصانع املالبس املوجهة إىل التصدير يف املناطق احلضرية وزراعة حماصيل التصدير             

وفيما يتعلق بنوعية األعمال من حيث محاية حقوق اإلنسان، هنـاك غيـاب             . غري التقليدية 
 يقترن يف كثري من األحيـان بالـسخرة         واضح حلرية تكوين اجلمعيات واملساومة اجلماعية،     

  . )١٠٩(والتمييز والتحرش
وال حيق للعمال املؤقتني واملومسيني يف عدد كبري من البلدان احلصول على إجازة أبـوة     -٦٩

ففي نيوزيلندا، تواجه نساء الريف ومعها نساء املاوري واحمليط         . )١١٠()مدفوعة األجر (أو أمومة   
  .صعوبات يف احلصول على إجازة رعاية طفل وأمومةاهلادئ ونساء األقليات األخرى 

وال توفر نظم الضمان االجتماعي املستندة إىل االشـتراكات الفرديـة الـضمان               -٧٠
االجتماعي الكايف للمرأة اليت متارس عمالً غري رمسياً، أو اليت ال تستطيع املسامهة بقدر كاٍف               

وتشكّل النساء الريفيات الـاليت     . )١١١(و مؤقتاً يف النظام، مثل املرأة اليت متارس عمالً مومسياً أ        
 يف املائة من العمـال      ٨٠يعملن يف قطاع املالبس يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نسبة           

__________ 

)١٠٧( FAO, IFAD, ILO, (2010) Gender Dimensions of Agricultural and Rural Employment: 
Differentiated Pathways out of Poverty, Status, Trends and Gaps, Rome. 

 .اآلراء والتعليقات املقدمة من املنظمة الدولية للهجرة )١٠٨(
)١٠٩( UN-Women, Enabling rural women’s economic empowerment ١٥ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
، (CEDAW/C/NZL/CO/6)اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية، نيوزيلنـدا             )١١٠(

 .٣٦، الفقرة ٢٠٠٧
، (E/C.12/1/Add.105)تامية، شيلي   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخل        )١١١(

 .٢٠، الفقرة ٢٠٠٤
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وغالباً ما متارس املرأة يف الو عمـالً مؤقتـاً ومومسيـاً     . وتواجهن ظروف عمل سيئة ومتييزاً    
  .)١١٢(يوفر هلا أمان عمل كبري ال
. يا، تعتمد الزراعة الكثيفة للفراولة بالكامل تقريباً على األيدي العاملة املومسية          ويف إسبان   -٧١

وجيري التعيني يف البلد األصلي ويستند إىل معايري مثل احلالة املدنية، واألمومة وااللتزام بالعودة              
. ملـومسيني وال يوفر اإلطار القانوين اإلسباين سوى محاية ضئيلة للغاية للعمال ا          . يف هناية العقد  

يتقاضى العامل أجراً يف األيام اليت ال يعمل هبا ويكاد يكون التمثيل النقايب هلؤالء العمـال                 وال
وهذا الوضع يعّرض املرأة ملمارسات تعيني متييزية ولعدم احترام حقوق العمل مـع             . مستحيالً

  .)١١٣(إخضاعها يف البلد املضيف لتبعية أصحاب العمل، ما يزيد من خماطر استغالهلا
فهما ميكن  . وميكن أن يكون تغري املناخ والكوارث عاملني من العوامل املشجعة للهجرة            -٧٢

  .)١١٤(أن يؤديا إىل تفاقم املشاكل االجتماعية وزيادة الضغط على أدوار اجلنسني ووضع املرأة

  االستراتيجيات والسياسات الرامية إىل توفري احلماية القانونية للمرأة الريفية  -رابعاً  
  :ينبغي أن تعترف مجيع االستراتيجيات والسياسات منذ البداية مبا يلي  -٧٣

لكل من املرأة والرجل يف الريف احتياجاته احملددة لكسب العـيش وأداء              )أ(  
  دوره ومسؤولياته؛

يقتضي تصميم مجيع املشاريع عمليات قائمة على املشاركة تشمل املـرأة             )ب(  
  اة؛والرجل الريفيني على قدم املساو

املرأة الريفية عنصر ُمنتج ونشط يف التنمية الريفية والزراعة واالقتـصادات             )ج(  
  احمللية والوطنية، وتساهم يف األمن الغذائي والرفاه االجتماعي؛

متثل املرأة الريفية فئة متنوعة من حيث السن أو الدين أو االنتمـاء اإلثـين                 )د(  
  .ة املدنية أو حمل اإلقامة اجلغرايف االقتصادي أو احلال-الوضع االجتماعي  أو
واالعتبار األساسي لزيادة محاية املرأة عن طريق االستراتيجيات والـسياسات الـيت           -٧٤

تعزز املساواة القانونية والفعلية هو اعتبار قانوين نابع من التزامات الدولة املتعلقـة حبقـوق               
املة املرأة الريفية على قدم املساواة      فهناك ضرورة قانونية ملع   . اإلنسان مبوجب القانون الدويل   

__________ 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتاميـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية                  )١١٢(
(CEDAW/C/LAO/CO/7) ،٣٥، الفقرة ٢٠٠٩. 

 .اآلراء والتعليقات املقدمة من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان )١١٣(
 .ليقات املقدمة من املنظمة الدولية للهجرةاآلراء والتع )١١٤(
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وهذا يتطلب اعتراف الـدول بأمنـاط التمييـز    . مع الرجل الريفي ومع الرجل بصورة عامة  
  .املتعددة اليت تواجهها املرأة الريفية واختاذ إجراءات حمددة اهلدف يف هذا الشأن

نعدام املساواة بني   وبالتوازي مع االلتزامات القانونية، توّضح البحوث أن التصدي ال          -٧٥
الرجل واملرأة يف جمال الوصول إىل املوارد اإلنتاجية مفيـد للنمـو االقتـصادي والتنميـة                

 إىل أنـه إذا     ٢٠١١وتشري دراسة أجرهتا منظمة األغذيـة والزراعـة يف عـام            . االقتصادية
ية، فإهنا  أُتيحت للمرأة الريفية فرصة متساوية مع فرصة الرجل للوصول إىل املوارد اإلنتاج            ما

 يف املائة، ما يسمح بتخفيض عـدد        ٣٠ و ٢٠تستطيع زيادة غلة مزرعتها بنسبة تتراوح بني        
وبذلك تساهم املرأة يف حتقيق     .  مليون ١٥٠ مليون و  ١٠٠من يعانون اجلوع مبا يتراوح بني       

ويدعو املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف       . )١١٥(األمن الغذائي والنمو االقتصادي على حد سواء      
  .)١١٦("السالح السري ضد اجلوع"اء إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باعتبارمها الغذ
  :وينبغي توجيه االستراتيجيات والسياسات الرامية إىل محاية املرأة الريفية حنو ما يلي  -٧٦

التصديق على صكوك القانون الدويل املشار إليها يف اجلزء الثاين من الدراسة              )أ(  
  أو إزالة التحفظات اليت أُبديت بشأهنا؛/ية حلقوق املرأة يف املناطق الريفية ولتوفري احلما

نقل أحكام القانون الدويل اخلاصة حبقوق املـرأة يف املنـاطق الريفيـة إىل          )ب(  
وقد يتطلب ذلك إصالح القوانني احلالية كما يتطلب اعتماد تشريعات          . التشريعات الوطنية 

لتصدي للتقاليد أو األعراف االجتماعية اليت يكون أثرها متييزيـاً  وينبغي يف احلالتني ا   . جديدة
  ضد املرأة الريفية، بوسائل منها سياسات العمل اإلجيايب؛

اتباع سياسات مالئمة للتعاون الدويل واملعونة األجنبية فيما يتعلق بـاملرأة             )ج(  
اون والتنمية يف امليدان    فتقديرات منظمة التع  . وهذا ال حيدث حالياً إال بشكل ضئيل      . الريفية

 يف املائة فقـط     ٥االقتصادي، على سبيل املثال، توّضح أنه يف السنوات األخرية كانت نسبة            
كما أنه  . )١١٧(من املعونة املوجهة إىل القطاع الزراعي تركز حتديداً على املساواة بني اجلنسني           

أن هتـدف االسـتراتيجيات     يف سياق التحرير املتزايد للتجارة يف املنتجات الزراعية، ينبغي          
والسياسات احلكومية حتديداً إىل محاية فرص حصول املرأة على الغذاء وتعزيز قدرهتا علـى              

  شراء الغذاء وحقها يف ذلك؛
املساواة يف فرص الوصول إىل املياه وغريها من املوارد اإلنتاجيـة الريفيـة               )د(  

طنية للمرأة احلق يف األرض وحقوق      فينبغي أن تكفل القوانني والسياسات الو     . والتحكم فيها 
__________ 

)١١٥( FAO, The State of Food and Agriculture 2010–2011: Women in Agriculture. Closing the Gender 
Gap for Development, Rome, 2011. See also FAO, Gender Equality, available at 

www.fao.org/docrep/014/am859e/am859e10.pdf. 
)١١٦( O. de Schutter, “Our secret weapon against hunger: gender equality and women’s empowerment”, 

Gender Network, 2012. 
)١١٧( OECD, The Development Co-operation Report, 2011. 
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وجيب أن ُتشّجع التشريعات التغيري، مبا يف ذلك التغيري يف القـوانني العرفيـة، وأن               . امللكية
. تقضي بتسجيل األراضي بأمساء النساء ومبوافقة النساء على تعديل احلقوق املتصلة باألرض            

كطرف متعاقد ملعادلـة املمارسـة      وميكن تشجيع برامج الزراعة التعاقدية اليت تراعي املرأة         
وينبغي أيضاً أن تعترف    . )١١٨(الشائعة املتمثلة يف تعاقد البائعني بصورة شبه دائمة مع الرجال         

الصكوك الوطنية باملرأة وتدعمها يف عمليات التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره واحلد من              
   الرزق والصحة؛خماطر الكوارث حبماية موارد املياه واألغذية والطاقة وسبل

توفري خدمات مالية تستجيب الحتياجات املرأة وشواغلها، وتستفيد منها           )ه(  
وميكن أن تشكّل آليات شبكات األمان واالحتياطيـات الغذائيـة ملواجهـة            . املرأة مباشرة 

الطوارئ استراتيجيات للتصدي حلرمان املرأة الريفية من األمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار            
كما أن تشجيع منح القروض املصرفية باسم املرأة ييّسر وصوهلا مباشرة . )١١٩(ساسيةالسلع األ 

. إىل املوارد املالية ويوّضح بصورة أكرب احتياجاهتا احملددة كعنصر فاعـل يف اجملـال املـايل               
ويساهم ذلك أيضاً يف األمن املايل للمرأة وُيعزز الروابط داخل األسرة املعيشية، وحيـد مـن    

  ؛)١٢٠(طالق وهجر املرأةمعدالت ال
اتباع سياسات اقتصادية تكفل العمل الالئق والتوظيف لنساء الريف، مبـن             )و(  

فيهن النساء الاليت ميارسن أعماالً مؤقتة ومومسية، يف االقتصاد الرمسي وغري الرمسي على حـد               
حتـّسن  وينبغي أن توفر هذه السياسات األجر الالئق، واألمن الغذائي والتغذوي، وأن            . سواء

. ظروف املعيشة، وتوفّر احلماية االجتماعية، وتتيح املساومة اجلماعية، وحرية تكوين اجلمعيات          
وينبغي تنمية فرص العمل غري الزراعي يف قطاعات البنية األساسية والصحة والتعلـيم واملـال               

أن ُيستكمل  وينبغي  . )١٢١(باإلضافة إىل خدمات التأمني، أو الصناعات الريفية أو املتاجر الريفية         
ذلك بآليات للحماية االجتماعية، مبا يف ذلك مرافق رعاية الطفل، والتأمني الصحي واملعاشات             

  ؛ )١٢٢(بغية ختفيف عبء العمل داخل األسرة ومتكني املرأة من العمل
برامج التثقيف واحلمالت اإلعالمية احملددة اهلدف واملوجهة حنو التغذيـة،            )ز(  

املالية والسياسات الرامية إىل ضمان متثيل املرأة ومشاركتها يف اختاذ وتنظيم األسرة، واخلدمات 
وينبغي منح املرأة الريفية فرصة الوصول إىل األمسدة . القرار واالنضمام إىل التعاونيات الزراعية

__________ 

)١١٨( O. de Schutter أعاله١١٩، احلاشية . 
 .١٨تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )١١٩(
 .٣٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٢٠(
)١٢١( UN-Women ١٢ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
 .اآلراء والتعليقات املقدمة من كولومبيا )١٢٢(
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واملبيدات والبذور وحتصني املاشية ومرافق التخزين والتكنولوجيا املالئمة الحتياجاهتا وأنشطتها 
  ؛)١٢٣(ئمة كذلك لقدرهتا البدنية واستعماهلا وتوفري املعلومات املتعلقة هبذه األمورواملال

تشجيع التكنولوجيات الرامية إىل تلبية احتياجات املرأة واليت ميكن أن تزيد             )ح(  
اإلنتاجية وختتصر العمل الشاق ومن مثّ تساعد يف التخفيف من األعباء الثقيلة اليت تقع علـى               

 وينبغي أن يعترف واضعو السياسات باختالف املرأة الريفية عـن الرجـل             .)١٢٤(عاتق املرأة 
يتعلق باملعرفة واالحتياجات واالهتمامات والقيود يف جمال زراعة أصناف جديدة مـن             فيما

واستخدام مصادر بديلة لوقود الطهي ُيقلل وقت إعداد الطعـام،          . احملاصيل أو تربية املاشية   
ويشكّل احلد من استخدام    . خفّض احلاجة إىل مجع احلطب يومياً     ويزيد فترة ختزين األغذية ويُ    

  ؛ )١٢٥(املواقد املعتمدة على احلطب جانباً هاماً لتحسني احلالة الصحية للمرأة
ينبغي مجع بيانات عن توزيع املوارد داخل األسرة املعيشية         . الرصد والتقييم   )ط(  

  .ةمع إيالء االعتبار هليكل اختاذ القرار وتكوين األسر

  املمارسات اجليدة  -خامساً  

  التشريع    
أدخلت رواندا إصالحات على تشريعاهتا املتعلقة باإلرث وحيـازة األرض بتـوفري              -٧٧

وسن هذه الصكوك التشريعية اجلديدة دعمته مشاركة       . محاية واضحة للمساواة بني اجلنسني    
نسبة متثيل املرأة يف مجيـع      املرأة يف احلكم احمللي وفقاً للنص الدستوري الذي يقضي بأال تقل            

  .)١٢٦( يف املائة٣٠عمليات اختاذ القرار عن 

  االلتزامات السياسية    
على املستوى اإلقليمي، يتضمن إعالن االحتاد األفريقي بشأن األمـن الغـذائي يف               -٧٨

 يف املائة من ميزانياهتـا      ١٠التزام الدول األفريقية بتخصيص ما ال يقل عن         ) ٢٠٠٣(أفريقيا  
  .)١٢٧(ة للتنمية الزراعيةالوطني

__________ 

 . اآلراء والتعليقات املقدمة من املنظمة الدولية للهجرة )١٢٣(
)١٢٤ ( T. Paris et al, “Assessing the impact of participatory research in rice breeding on women farmers”, 44 

Experimental Agriculture 1, 2008, 92–112; T. Paris and T.T. Chi, “The Impact of row seeder 

technology on women labor”, 9 Gender, Technology and Development 2, 2005, 158–183. 
)١٢٥( UN-Women, “Green cook stoves improving women’s lives in Ghana”, 25 April 2012. 
 .١٧املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٦(
 .٢٠رير جلنة وضع املرأة، الفقرة تق )١٢٧(
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 هو حتالف عاملي جيمع بني املنظمات غري احلكومية         Men Engage Allianceوحتالف    -٧٩
  .ووكاالت األمم املتحدة اليت تشجع مشاركة الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

  التحسينات على مستوى األسرة املعيشية    
.  صنفاً من أصناف األرز    ٨٠ال مرفقاً لتخزين حنو     أنشأت منظمة للمزارعات يف نيب      -٨٠

ويف اهلند قررت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تدعيم اإلدارة احمللية لتيسري إتاحـة احلبـوب     
  .)١٢٨(الغذائية، وخباصة يف املناطق الريفية النائية واألقل منواً

ن مع املرأة الريفية ويف جنوب أفريقيا أنشئ صندوق اإلضاءة بالطاقة الشمسية بالتعاو     -٨١
وُنظّمت تعاونية  . الشمسية إلنشاء برامج لالئتمان بالغ الصغر من أجل دعم بيع النظم املرتلية          

  .)١٢٩(للمرأة الريفية بغية إدارة القروض وصيانة النظام
ويف كينيا ومايل ومالوي، بدأ استخدام املواقد اخلزفية لتقليل الوقت الذي متـضيه               -٨٢

إال أن التقارير تشري أيضاً إىل أن عدم توافر السيولة لدى النساء            .  الوقود املرأة يف مجع حطب   
وعدم رغبة أزواجهن يف املسامهة يف النظم املبتكرة الستخدام الطاقة قد أعاقا استفادة املـرأة               

  .)١٣٠(من هذه التطورات

  اخلدمات املالية    
ل األراضي واملساكن   يف بنغالديش، يقدم مصرف غرامني قروضاً طويلة األجل لتموي          -٨٣

بشرط تسجيلها بأمساء النساء، بينما يوفر مشروع توليد الدخل للنهوض بالفئات الـضعيفة             
  . حوافز للمرأة لتكوين مدخرات لالستثمار ومواجهة األزماتBRACالذي أنشأته مؤسسة 

وتوفر مؤسسة التضامن للتمويل بالغ الصغر يف مصر التمويل بالغ الصغر بـضمان               -٨٤
 ١٠٣ ٦٠٠، كان لديها ما يزيد على ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول.  للنساء فقطمجاعي

  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٤مقترضة نشطة وحافظة قيمتها 
ويف أوزبكستان، نظمت جلنة املرأة بدعم من هيئة األمم املتحدة للمـرأة سلـسلة                -٨٥

ساعدة الذاتية، للمرأة يف املنـاطق الريفيـة        عمليات تدريب، عن طريق شبكة جلماعات امل      
لتدعيم قدرهتا على االستفادة من الفرص االقتصادية، وتنمية مهاراهتا يف العمـل التجـاري              

والستكمال هذه املبادرة، قـدم مـصرف   . وإدارة األموال ومتكينها من فهم النظم االئتمانية  
كمساهم رئيسي، ائتمانات بالغـة     االئتمان البالغ الصغر، بالتعاون مع حكومة أوزبكستان        

الصغر إىل مجاعات املساعدة الذاتية للمرأة الريفية بسعر فائدة سنوي أقل كثرياً من األسـعار            
__________ 

 .اآلراء والتعليقات املقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند )١٢٨(
)١٢٩( UN-Women ٢٤ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
 .املرجع نفسه )١٣٠(
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 امرأة يف مبادرات جتاريـة      ٢٠٠، شرعت حنو    ٢٠١٠ومنذ إطالق املبادرة يف عام      . السائدة
  .)١٣١( يف القرىعززت سبل معيشتهن وثقتهن بالنفس ومركزهن يف جمال اختاذ القرارات

وتدير هيئة األمم املتحدة للمرأة برناجماً لتدعيم فرص الكسب االقتـصادي للمـرأة              -٨٦
وأنـشأت اهليئـة   . ذات الدخل املنخفض واملصابة بفريوس نقص املناعة البشري يف كمبوديا     

 امرأة ملـساعدهتن يف     ١ ٣٠٠أيضاً صندوقاً للمساواة بني اجلنسني قدم قروضاً صغرية لنحو          
  .ء نشاط جتاري صغريبد

  خدمات املعلومات واالتصاالت    
قام عدد من جمالس القرى يف اهلند حبوسبة قواعد البيانات لتحسني وصـول املـرأة              -٨٧

  .)١٣٢(الريفية إىل البيانات اإلدارية واملعلومات املتعلقة بالربامج واخلطط احلكومية
ت املصرفية املتنقلـة عـن       برناجماً للخدما  Ekgaon Technologiesوأنشأت مؤسسة     -٨٨

طريق الرسائل القصرية مكّن املرأة الريفية يف تاميل نادو باهلند من الوصـول إىل املعلومـات            
 واسُتخدم نظاٌم مماثل يف غانا إلتاحـة فرصـة          .)١٣٣(واخلدمات املصرفية للمصارف الوطنية   

األمهـات يف   ونتيجة لذلك، اخنفض معّدل الوفيات بني       . الوصول إىل األخصائيني الصحيني   
  .)١٣٤(القرى اليت طُبِّق فيها نظام الرسائل القصرية

 ٣٠٠وأتاح مشروع تديره منظمة غري حكومة يف إكوادور تدريب ما يزيد علـى                -٨٩
وأتـاح هـذا    . امرأة يف املناطق الريفية على استخدام التكنولوجيا املعتمدة على احلاسـوب          

لم من ُبعد، وعزز قدرة القيادات النـسائية        املشروع للفتيات إمكانية الوصول إىل برامج التع      
  .)١٣٥(على التواصل مع السلطات العامة لتقدمي مشاريع ملياه الصرف واإلسكان ومياه الشرب

  اخلدمات العامة    
. أُدخلت إصالحات يف جمال تقدمي اخلدمات العامـة يف طاجيكـستان ومولـدوفا              -٩٠

دمون فيها اخلدمات إىل السكان يف املسائل       يق" قاعة خدمات "وجيتمع أفراد اإلدارة احمللية يف      
املتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية والسجل املـدين وجـوازات الـسفر             

__________ 

)١٣١( UN-Women, Rural Women in Uzbekistan Unite to Learn Business Skills and Generate 

Livelihoods, 31 May 2012. 
 .٣٣تقرير جلنة وضع املرأة، الفقرة  )١٣٢(
 .املرجع نفسه )١٣٣(
)١٣٤( UN-Women ٢٣ أعاله، الصفحة ٢٥، احلاشية. 
)١٣٥( UN-Women, ICT Training Open Windows of Opportunity for Rural Women, 26 April 2012. 
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ويزيـل هـذا   . وحيدث اللقاء بني الناس واإلدارة مرة كل أسبوع . واحلقوق املتعلقة باألرض  
  .)١٣٦(اخلدمات العامةالنظام األعباء البريوقراطية املعّوقة لوصول الناس إىل 

  األسواق    
لتحسني األسواق يف جزر سليمان، أنشأت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة شـراكة                -٩١

. لتحسني األسواق مع احلكومات ومنظمات البائعني يف األسواق يف منطقة احملـيط اهلـادئ             
لنـساء  وُزوِّدت مواقُع األسواق مبطابخ ومراحيض ووسائل االستحمام وأماكن مأمونة لنوم ا          

واسُتكملت اجملموعة مبركز للتعليم واحلرف اليدوية يسمح بتعلُّم        . واألطفال بتكلفة منخفضة  
  .)١٣٧(مهارات جديدة لتنويع التجارة وزيادة الدخل

  االستنتاجات  -سادساً  
التقدُّم امللحوظة، ينبغي زيادة االهتمام مبصاحل      أوجه  على الرغم من إحراز بعض        -٩٢

وال تزال أمناط التمييز مستمّرة ومتنع النـساء مـن          . لها واحتياجاهتا املرأة الريفية وشواغ  
وقد أوضحت هذه الدراسة أن اإلطار القانوين الالزم إلزالـة أمنـاط            . إعمال حقوقهن 

. التمييز احملددة هذه اليت تؤثر يف املرأة الريفية إطاٌر قائٌم وجيب على الدول االلتزام بـه               
دول بنشاٍط للتمييز الفعلي والقانوين ضد املرأة الريفية        ولتحقيق ذلك، جيب أن تتصّدى ال     

وأوضحت اللجنة  . باستخدام عدد من االستراتيجيات الشاملة واّتباع املمارسات اجليدة       
وتوصي اللجنة الـدول،    . بعض هذه االستراتيجيات واملمارسات   يف الدراسة   االستشارية  

مية، باعتمـاد مزيـد مـن هـذه         بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكو      
وينبغي أن يكون اهلدف هو حتسني إعمال حق املرأة         . االستراتيجيات واملمارسات اجليدة  

الريفية يف الغذاء واختاذ التدابري للتصّدي للتمييز ضد املرأة الريفية وضد املرأة بـصورة              
  .عامة يف اجملالني العام واخلاص على حدِّ سواء

        

__________ 

)١٣٦( UN-Women, One-Stop-Shop Service Delivery in Tajikistan, 11 April 2012. 
)١٣٧( UN-Women, Safer Spaces and Better Markets in the Pacific Islands, 27 April 2012. 


