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  مقدمة  -أوالً  
 املـرأة إىل  ) A/HRC/16/40(التمييز يف سياق احلق يف الغذاء       بشأن  أشارت الدراسة     -١

  :إىل) ٢٩الفقرة (وخلصت هذه الدراسة .  جمموعة تعاين من التمييزا بوصفهةالريفي
إن التداخل بني حقوق املرأة واحلق يف الغذاء يتيح إلقاء نظرة عامة مفيدة على                 

ن األبعاد املترابطة للتمييز ضد املرأة من حيث الوصـول إىل األرض، وامللكيـة،              عدد م 
واألسواق وهي أبعاد ترتبط ارتباطاً ال فكاك منه بالوصول إىل التعليم والعمالة والرعايـة             

 يف  ٥٠وعلى الصعيد العاملي، تقوم النساء بزراعة أكثر من         . الصحية واملشاركة السياسية  
 يف املائة من اجلياع     ٧٠اصيل الغذائية املزروعة ومع ذلك فإهنن ميثلن        املائة من جمموع احمل   

يف العامل ويتأثرن بصورة مفرطة وغري متناسبة من سوء التغذية والفقر وانعـدام األمـن               
واحلكومات ال تفي بالتزاماهتا الدولية املتمثلة يف محاية املرأة من التمييز، حيث إن . الغذائي

  . حبكم القانون والتمييز حبكم األمر الواقع ال تزال قائمة وتقاوِم التغيريالفجوة بني املساواة
 ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ الصادر يف    ١٦/٢٧وقد طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره          -٢

الغذاء، مبا يف ذلك أمناط بشأن حق املرأة الريفية يف إىل اللجنة االستشارية إجراء دراسة شاملة 
أفـضل  و تضمن توفري احلمايـة القانونيـة هلـا،        والسياسات اليت    اتواالستراتيجيالتمييز،  

 وعلـى قـضايا     إناث ترأسهااملمارسات، مع التركيز بوجه خاص على األسر املعيشية اليت          
  .مومسيةوالنساء العامالت بصفة مؤقتة 

، كلفت اللجنة االستشارية  ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢ الصادرة يف    ٧/٤ويف التوصية     -٣
عرضها على اللجنة االستشارية يف     لاملعين باحلق يف الغذاء بإعداد هذه الدراسة        فريق الصياغة   
 الصادر يف دورته التاسعة ١٩/٧يف قراره علماً وأحيط جملس حقوق اإلنسان    . دورهتا التاسعة 

عشرة باملذكرة املفاهيمية وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن جتمـع آراء              
، وخاصة   ذات الصلة  دول األعضاء ومجيع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها      وتعليقات مجيع ال  

، حىت يتسىن   اجلهات األخرى صاحبة املصلحة   ألغذية والزراعة ومجيع    األمم املتحدة ل  منظمة  
  . األوليةةدراسالإعداد عند للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار 

 / نيـسان  ٢رة شـفوية يف     مـذك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      وعممت    -٤
ووردت آراء وتعليقات بشأن املـذكرة      . املصلحةاجلهات صاحبة    على مجيع    ٢٠١٢ أبريل

وقطر وكوبا وكولومبيـا    والفلبني  إندونيسيا وبارغواي وبلجيكا    : املفاهيمية من الدول التالية   
طنية حلقوق  ومن بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، قدمت اللجنة الو        . وناميبيا واليونان 

وقدمت منظمات غري حكومية مثل االحتاد . اإلنسان يف اهلند تعليقاهتا بشأن املذكرة املفاهيمية  
الدويل حلقوق اإلنسان ومنظمة كاريتاس الدولية واحلركة العاملية لألمهات واملركز الـوطين            

مـن  ارير   تق وردتكما  . حلقوق اإلنسان يف األردن تعليقاهتا بشأن موضوع الدراسة األولية        
برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة التجـارة            

  .للدراسة األوليةمفيدة معلومات تشمل العاملية 
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وأعد الدراسة األولية فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء، الذي أنـشأته اللجنـة                -٥
 ، وشينـسونغ تـشونغ    ،لف من خوسيه بنغوا كابيو    تأالذي ي االستشارية يف دورهتا األوىل و    

وتتناول الدراسة بالبحث اإلطار القانوين     .  ومىن ذو الفقار   ،ر وجان زيغل  ،ولطيف حسينوف 
الدويل حلماية حق املرأة الريفية يف الغذاء، مث تتطرق إىل حتديد أمناط التمييز اليت تعوق متتـع                 

استراتيجيات وسياسـات مكافحـة هـذه       قش  ناوُت.  بصورة كاملة هبذا احلق    املرأة الريفية 
 الدراسة  تركزو. من التمييز، وُيسلط الضوء على عدد من أفضل املمارسات        احملددة  األشكال  

  . بصفة مؤقتة ومومسيةاألسر املعيشية اليت ترأسها إناث والنساء العامالتعلى بصفة خاصة 

  ةاإلطار القانوين الدويل املنطبق على املرأة الريفي  -ثانياً  
عامليـة  جيب أن يبدأ أي حتليل بشأن متتع املرأة الريفية حبقها يف الغذاء باإلقرار مببـدأ                  -٦

وباإلضافة إىل هذا الشرط القانوين، تبني األدلة العملية أن إعمال حق           . حقوق اإلنسان وترابطها  
خرى، ومن بينها   املرأة الريفية يف الغذاء يرتبط ارتباطاً ال انفصام فيه بعدد من حقوق اإلنسان األ             

احلق يف التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين، واحلق يف الرعاية الصحية واملياه واملرافق الـصحية                
ئتمان وسبل كـسب العـيش ورأس املـال والتكنولوجيـا           االوالعمل الالئق واحلصول على     

يف امللكيـة   واخلدمات املالية، وغريها من الفوائد االقتصادية واالجتماعية واحلمايـة، واحلـق            
  .واملساواة أمام القانون والتمثيل السياسي واملشاركة السياسية واحلظر العام بشأن عدم التمييز

وتشتمل هذه احلقوق أيضاً على احلق يف احلماية من الكوارث واحلـق يف مـوارد                 -٧
   .)١(إلنتاج األغذية واحلق يف السكن واحلق يف احلصول على املعلومات

أو يعملن بصورة مباشرة يف اجملتمعات الزراعية       /ات هن نساء ُيِقمن و    والنساء الريفي   -٨
ن مقابل أجر أو بدون أجر، يف عمل        لوالساحلية أساساً ويف املناطق احلراجية؛ سواء كن يعم       

منتظم أو مومسي، يف أنشطة زراعية أو غري زراعية، ويقمن بإعداد الطعـام، وإدارة املـرتل،              
ة إدارة البيئ أنشطة  وغريها من    يةاملرتلوالصناعات  ماثلة األخرى،   ورعاية األطفال واألنشطة امل   

  .)٢(ات القائمة على املوارد الطبيعيةوالصناع
ان يف حتليل حق املرأة الريفية يف الغذاء مها العهد الـدويل اخلـاص              الصكان الرئيسي و  -٩

  .ال التمييز ضد املرأةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشك
ثنني، ومها  االه  عديُببباحلق يف الغذاء     من العهد اعترافاً صرحياً      ١١أوالً، تعترف املادة      -١٠

 مـن   ١ الفقـرة (احلق يف الغذاء الكايف كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي كاف             
يتعني  إىل ذلك،    وباإلضافة). ١١ من املادة    ٢الفقرة  (التحرر من اجلوع    يف  ق  احلو) ١١ املادة

__________ 

 . من الفلبنيمقدمتقرير  )١(
 .املرجع نفسه )٢(
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فحسب  التدابري  أن تعتمد    يف إطار التعاون الدويل لتحقيق التحرر من اجلوع،          ،على الدول 
توزيـع  اللكفالة  و، بل   ألغذية وإصالح النظم الزراعية   التحسني طرائق إنتاج وحفظ وتوزيع      

  .وفقاً لالحتياجات يةالعاملالغذاء  اتنصف إلمدادامل
 مـن   ٢  من العهد بالفقرة   ١١املنصوص عليها يف املادة     غذاء  عزز محاية احلق يف ال    وُت  -١١

 اللتني تنصان على حظر التمييز، مبا يف ذلك على أساس اجلـنس ومتتـع               ٣املادة  ب و ٢املادة  
املعنية لجنة  الوأشارت  . النساء والرجال على قدم املساواة باحلقوق املنصوص عليها يف العهد         

 بشأن احلـق يف الغـذاء       ١٢ثقافية يف تعليقها العام رقم      احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   ب
 تويل عناية خاصة لضرورة منع التمييز       نالكايف إىل أن التدابري اليت تعتمدها احلكومات جيب أ        

  .)٣(يف جمال احلصول على الغذاء أو املوارد الغذائية
كامل ضمانات الوصول ال  "تلك اللجنة، على الدول أن تكفل       وعلى حد ما ذكرته       -١٢

واملتكافئ إىل املوارد االقتصادية، وال سيما لصاحل النساء، مبا يف ذلك احلق يف اإلرث وملكية               
األرض وغري ذلك من املمتلكات، واالئتمان، واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا املناسبة؛ وتدابري           

  كرميـاً  يـشاً ع  يضمن لألجري وأسرته   احترام ومحاية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجراً       
  .)٤(")مبا يف ذلك الغابات(؛ ومسك سجالت عن احلقوق املتصلة باألرض [...]
يتم إعمال احلق يف الغذاء عنـدما        ":عرف اللجنة احلق يف الغذاء بالعبارات التالية      وُت  -١٣

يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األشخاص، يف كافـة                
ولذلك ال ينبغي تفسري احلق يف      . بيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه       األوقات، س 

الغذاء الكايف تفسرياً ضيقاً يقصره على تأمني احلد األدىن من احلريرات والربوتينـات وغـري               
. إذ سيلزم إعمال احلق يف الغذاء الكايف بـصورة تدرجييـة          . ذلك من العناصر املغذية احملددة    

 حىت يف أوقات    ...ملزمة أساساً باختاذ التدابري الالزمة للتخفيف من أثر اجلوع          أن الدول    بيد
  .)٥("ثالكوارث الطبيعية أو غريها من الكوار

ذلـك   . التايلعلى النحومهم للمرأة الريفية على هذا النحو   احلق يف الغذاء    وتعريف    -١٤
 ويؤثر تـأثرياً    اوتنميتهفية  الري للمرأةاحلصول على الغذاء يضمن النمو اجلسدي والعقلي        أن  

وجيب أن تكون مجيع املوارد الالزمة لضمان الغذاء، مبا يف ذلك املـاء             . امباشراً على صحته  
إمكانية باملرأة الريفية   كما جيب أن تتمتع     . احلطب أو املاشية، متوافرة مادياً للمرأة الريفية       أو

 وهذا يعين أنه جيب أن يكون لـدى       .على مستوى األسرة املعيشية   والنفاذ االقتصادي، فردياً    
املرأة الريفية الوسائل الالزمة للحصول على الغذاء من خالل الـشراء أو اإلرث أو اإلنتـاج    

لتوفري حياة    سبل الوصول إىل مصادر إدرار الدخل      اوبالتايل، ينبغي أن يكون لديه    . العمل أو
__________ 

 E/C.12/1999/5؛ انظـر  ١٢احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العـام رقـم     باملعنية  لجنة  ال )٣(
 .١٩٩٩مايو / أيار١٢ يف ةالصادر

 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
 .٧املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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 امللكيـة أو وحقـوق    قروض  ال ئتمان أو الأو   ،كرمية، مثل العمالة اليت تضمن أجوراً الئقة      
احلصول على خدمات اإلنتاج مثل األرض أو األدوات أو التكنولوجيـا أو            سبل  واإلرث؛ و 

  .الوصول إىل السلع املصنعة وأسواقهاسبل البذور أو التعليم أو شهادات اإلنتاج؛ و
ة احملددمستويات من االلتزامات    ثالثة  فرض احلق يف الغذاء على الدول األطراف        وي  -١٥
 احلق يف الغـذاء     احترام التزام   ويقتضي. لتزام باحترام احلق يف الغذاء ومحايته وإعماله      اال هي
عن طريق  " على الغذاء، إما     املرأةحصول  فرص  تتخذ الدول إجراءات من شأهنا أن تقلل         أال

 .)٦(" علـى الغـذاء  ا حـصوهل تصعيب يف الغذاء تعسفياً أو عن طريق    املرأةعدم إعمال حق    
 املرأة اخلاصة من حرمان     اجلهات الفاعلة  أن تتخذ الدول إجراءات متنع       احلمايةالتزام   ويقتضي
 يعين أن   )التيسري(بالوفاء  وااللتزام  . عدينويشتمل التزام الوفاء على بُ     .)٧( يف الغذاء  امن حقه 

لى املوارد واسـتخدامها للمـوارد،      ع املرأةصول  حعلى الدول اختاذ إجراءات إجيابية لتعزيز       
 ويف  .)٨(، مبا يف ذلـك األمـن الغـذائي        ا سبل عيشه  اليت تضمن الوسائل األخرى   ر هلا   فوتو

ألسـباب  بنفـسها  قها يف الغذاء    إعمال ح عن  موعات  اجملفيها النساء أو    تعجز  احلاالت اليت   
ـ  )إعمـال (بالوفاء خارجة عن إرادهتا، تكون الدول يف هذه احلالة ملزمة       احلق يف الغـذاء  ب

  .)٩(ساء أو اجملموعاتمباشرة هلؤالء الن
وتشكل مجيع حاالت االستبعاد أو القيود اليت تواجه حصول املرأة الريفيـة علـى                -١٦

وعن طريـق   . املوارد الالزمة لضمان حقها يف الغذاء انتهاكات اللتزام احترام احلق يف الغذاء           
، فإن الدول   السماح بوجود ممارسات داخل األسر متنع املرأة الريفية من احلصول على املوارد           

كما أن عدم وجود خـدمات تـسمح        . تقصر يف محاية احلق يف الغذاء هلذه الفئة من النساء         
للمرأة الريفية باحلصول على املوارد واستخدامها لضمان حقها يف الغذاء، من قبيل حقـوق              

الوفاء  تقصري الدول يف االمتثال اللتزامها ب      يشري إىل اإلرث أو العمالة أو االئتمان،       وأ امللكية
  .باحلق يف الغذاء) تيسري(

على  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة صراحة            ١٤املادة  وتنص    -١٧
 مـن   ١وتكرر الفقرة   . الضرورية لضمان حق املرأة الريفية يف الغذاء      والعناصر امللموسة   هذه  
تنطبق بصورة كاملة على     من جديد أن نطاق احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية           ١٤ املادة

 على حظر التمييز ضد املرأة يف املنـاطق         ١٤ من املادة    ٢املرأة الريفية، يف حني تؤكد الفقرة       
الريفية ومتتع النساء والرجال على قدم املساواة بـاحلق يف املـشاركة يف التنميـة الريفيـة                 

  .لمرأة الريفيةة جيب ضماهنا لنوتشمل هذه املادة قائمة حبقوق معي. واالستفادة منها

__________ 

)٦( J. Ziegler, C. Mahon, S.A. Way, The Fight for the Right to Food. Lessons Learned, Palgrave 
Macmillan, 2011, p. 19. 

 .١٥، الفقرة ١٢احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم املعنية بلجنة ال )٧(
 .املرجع نفسه )٨(
 .املرجع نفسه )٩(
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من االتفاقية ذات صلة بأوضاع املرأة الريفيـة        ) و(٢وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة        -١٨
اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لتعـديل أو إلغـاء             "ألهنا تقتضي من الدول     

هذا ) ب(٥ز املادة   وتعز".  ضد املرأة  القوانني واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزاً      
مجيع التدابري املناسبة لتعديل األمناط االجتماعيـة       "االلتزام حيث تنص على أن تتخذ الدول        

والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل             
دوار منطيـة  املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفّوق أحد اجلنسني، أو علـى أ            

  ".للرجل واملرأة
جهـود يف اجملـال     بـذل   ويتعني استكمال تغري العالقات اجلنسانية يف اجملال العام ب          -١٩

 من االتفاقية أن األهلية القانونية للمرأة متاثل األهليـة القانونيـة            ١٥وتؤكد املادة   . اخلاص
نفس ) ج(١٦ املادة   وتضمن. دارة املمتلكات للرجل وتنص على حق املرأة يف إبرام عقود وإ        

جمال التطبيق ليشمل ملكية وحيـازة املمتلكـات        ) ح(١٦وتوسع املادة   . ق أثناء الزواج  احل
من العهد الدويل   ) ٤(٢٣وتنص املادة   . وإدارهتا واإلشراف عليها والتمتع هبا والتصرف فيها      

 حقـوق    لكفالة تساوي  خطواتاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على التزام الدول باختاذ         
 ‘٦‘)ه(٥وتنص املـادة  ، الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله        

. على حق املـرأة يف اإلرث     العنصري  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         
 وحظر مجيع أشكال التمييـز املتـصلة حبقـوق          بإلغاء"الدول  تعهدت  وباإلضافة إىل ذلك،    

 مبا فيها تلك الناشئة عن تغيري احلالة الزوجية واالفتقار إىل القدرة القانونيـة وعـدم                احليازة،
  .)١٠("النفاذ إىل املوارد االقتصادية

 وحقـوق   واملرافق الـصحية  ذلك، فإن احلق يف الصحة والتعليم واملياه        إىل  وإضافة    -٢٠
الريفية اد املرأة ع استبأساسية للقضاء على حقوق   هاالعمالة واستحقاقات األمن االجتماعي كل    

احلقوق االقتصادية واالجتماعية املعنية بجنة لل ١٥رقم العام تعليق الويف ضوء . والتمييز ضدها
وتؤكد اللجنة أيضاً على أن األسـر املعيـشية        .  للجميع اًكون املاء متاح  أن ي والثقافية، جيب   

) أ()٢(٢٨ وتنص املادة    .)١١(األفقر جيب أال تعاين بصورة غري متناسبة من عبء تكاليف املاء          
 وخصوصاً  ،من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة          

النساء واألطفال ذوي اإلعاقة وكبار السن ذوي اإلعاقة، يف االستفادة من بـرامج احلمايـة         
أنه جيب توفري من هذه االتفاقية على ) ج(٢٥وتنص املادة . االجتماعية وبرامج احلد من الفقر 

، مبا يف ذلك يف الذاتيةالصحية يف أقرب مكان ممكن من جمتمعات األشخاص الرعاية خدمات 
  .املناطق الريفية

__________ 

املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابـات يف سـياق                )١٠(
 . ٦-٤، الفقرة ٢٠١٢ مايو/يار أ١١األمن الغذائي الوطين، 

 .٢٧ بشأن احلق يف املاء، الفقرة ١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  ) ١١(



A/HRC/AC/9/5 

GE.12-14824 8 

حقوق الطفل على التزام    من اتفاقية   ) ج)(٢(٢٤تنص املادة   وفيما يتعلق باألطفال،      -٢١
يف إطـار   مبا يف ذلك    ،  اختاذ التدابري املناسبة من أجل مكافحة األمراض وسوء التغذية        العدل ب 

الطعـام املغـذي    توفري  وتطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة     وذلك ب الرعاية الصحية األولية،    
 من االتفاقية على التـزام الـدول   ٢٧ من املادة    ٣وتنص الفقرة   .  ومياه الشرب النقية   الكايف

عند الـضرورة   م  والقيامبساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن رعاية الطفل          
. سيما فيما يتعلق بالتغذية والكـساء واإلسـكان        املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال    بتقدمي  
  . للحق يف التعليممكرسة من االتفاقية ٢٨أحكام خاصة يف املادة وهناك 
وأخرياً، تنص االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         - ٢٢

اقات للمرأة الريفية تتمثل يف احلصول على تعليم وتدريب مهين فـضالً عـن              على استحق 
احلماية من استخدام معلومات مضللة تتعلق باهلجرة أو االجتار أو الظروف غـري املواتيـة               

  .للعمالة واألجر
ضرورياً إلعمـال   شاملة  ويعترب إدماج هذه العناصر يف صكوك تشريعية وسياساتية           -٢٣

 يف النسخة احملدثـة  وميكن أن جتد الدول إرشادات    .  إعماالً كامالً  ة يف الغذاء  ملرأة الريفي احق  
 ئيالغـذا األمـن   إطار األمم املتحدة الشامل للعمل من أجل وضع سياسـات بـشأن             من  
 من التزاماهتا   يعفيهاتباع هذه املبادرات ال     اوينبغي أن تضع الدول يف اعتبارها أن        . التغذويو

  .نسان وخاصة تلك املتعلقة حبق املرأة الريفية يف الغذاءمبوجب معاهدات حقوق اإل

 أمناط التمييز ضد املرأة الريفية  -ثالثاً  

غري أن هنـج حقـوق      .  أي هنج حلقوق اإلنسان حتديد اجملموعات الضعيفة       يقتضي  -٢٤
اإلنسان نفسه يقر بأن الضعف ليس مسة معينة تعزى إىل جنس الشخص، ولكن الضعف يعترب 

حبكـم األمـر    أمناط التمييز، حبكم القانون أو     تكون ، احلاالت معظمويف  . )١٢(عياًبناًء اجتما 
.  هذا الضعفسبب، الناشئة إما عن فعل الدولة أو األسرة أو امتناعهما عن الفعل، هي   الواقع

زيادة احتمال تعرض املرأة عن الرجل إىل اجلوع يف مجيع أحنـاء            ب اليت تفيد واحلقيقة املؤكدة   
  .)١٣(ة ترجع جذورها إىل أمناط التمييزة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبيالعامل وخاص

__________ 

)١٢( M. B. Anderson, “Understanding the disaster-development continuum”, 2 Focus on Gender 1 
(1994) 7-10; A.R. Quisumbing, “Male-female differences in agricultural productivity: 

Methodological issues and empirical evidence”, 24 World Development 10, 1996. 
)١٣( FAO, The State of Food and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture. Closing the gender 

gap for development, Rome, 2011; K. Hansen-Kuhn, Women and Food Crises: How US Food Aid 
Policies Can Better Support their Struggles, Discussion Paper, ActionAid USA. 
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وانضم عدد من هيئات املعاهدات ومبادرات األمم املتحدة إىل أكادمييني رائدين من              -٢٥
وعـرض  . )١٤( بشأن التمييز  متعدد اجلوانب الذين دعوا لفترة طويلة إىل احلاجة إىل اختاذ هنج          

الذي كان سائداً يف قانون مكافحة التمييز،       " احملورطار األحادي   اإل"عمل كمبرييل كرنشو    
 نساء  ن، ليس بصفته  واتاستبعد جتارب النساء السود   ايف مثاهلا التحليل ألنه     أحجب  والذي  
التمييـز  معاجلة  وهناك اعتراف متزايد اآلن بأمهية .)١٥(واتانساء سودك، ولكن واتأو سود 

ال بشكل  ع االجتماعي واالقتصادي أو اإلعاقة أو السن        القائم على اجلنس أو العرق أو الوض      
  .)١٦(عنصرين أو أكثر من هذه العناصربشكل جيمع بني ، ولكن منفصل
 نظراً ألنه يشتمل على  متعدد اجلوانب اعتماد هنج   إىل ضرورة   التقرير  موضوع   ويشري  -٢٦

 تتقامسهـا جتارب ال ة هذه الفئات جمتمع  واألبعاد اجلنسانية؛ وتبني    ) احلضري - الريفي(فئتني  
جتارب متييزية خاصة باملرأة    ووإمنا تبني    أو الرجل يف املناطق الريفية،       احلضريةبالضرورة املرأة   

 التمييز ضد الفئتني املعينتني اللتني يركز عليهما هـذا          هذا عالوة على أنه ال ميكنهم     . الريفية
 إال يف   ،بصفة مؤقتة ومومسية   امالتاألسر املعيشية اليت ترأسها إناث والنساء الع       التقرير، أي 

  . إطار متعدد اجلوانب

 حتليل أمناط التمييز  -ألف  

  .سيجري حتليل أمناط التمييز فيما يتعلق بأربعة أبعاد على النحو التايل  -٢٧

  والتحكم فيها وملكيتهااملوارد املائية حصول املرأة الريفية على األرض و  -١  
 والتحكم فيها وملكيتها بعدد     واملوارد املائية لى األرض   يتأثر حصول املرأة الريفية ع      -٢٨

  .من العوامل املتعلقة خبصائص املناطق الريفية

__________ 

 للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن أبعاد التمييز العنصري      ٢٥انظر على سبيل املثال التعليق العام رقم         )١٤(
 للجنة القضاء   ١٨؛ انظر أيضاً التعليق العام رقم       A/55/18الوثيقة  ر املرفق اخلامس من     املتعلقة باجلنس؛ وانظ  

ـ  ،١٩٩٥ على التمييز ضد املرأة بشأن النساء املعوقات؛ إعـالن ومنـاهج عمـل بـيجني،                يف  ة املتاح
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf لــدورة اخلتاميــة لوثيقـة  ال ويف

املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم      : ٢٠٠٠النساء  "ستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة       اال
 ".يف القرن احلادي والعشرين

)١٥( K. Crenshaw (1989) “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique 
of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, University of Chicago Legal 

Forum, pp. 139-167, at 139 -140 and 149 ff. 
 بشأن إدماج حقوق    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣ الصادر يف    ٢٠٠٢/٥٠تنص جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها        )١٦(

  ". دراسة التداخل بني خمتلف أشكال التمييزأمهية"اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة على 
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  هيكل اجملتمعات والقانون الرمسي يف املناطق الريفية   )أ(  
 منخفضة تبتعد مبسافات    يةُينظر إىل املناطق الريفية بوصفها أماكن ذات كثافة سكان          -٢٩

ومييل سكان األرياف، بوصفهم     .)١٧(تميز بتقاليد وثقافات اجتماعية   عن املناطق احلضرية، وت   
، بصورة أكرب إىل إنفاذ هذه األعـراف قبـل          هلاتقاليد وأعراف ومستخدمني    على  حائزين  

وحىت يف احلاالت اليت ينص فيها التشريع احمللي على حقوق املـرأة، فـإن              . القانون الرمسي 
 وعلى سبيل املثال، أشار تقرير صادر .)١٨(ذه احلقوقانتشار أعراف معينة قد يضعف التمتع هب 

 إىل أن األعراف يف بنغالديش تقتضي أن تتناول النساء والفتيات الطعام بعـد  ٢٠٠٣يف عام   
وانعكس هـذا الوضـع يف   . )١٩(اآلخرين، مما يعين أيضاً أهنن يأكلن أقل من الرجال والفتيان       

وباإلضـافة إىل   . )٢٠( من سوء التغذية والتقزم    ارتفاع معدالت النساء والفتيات اللوايت يعانني     
ذلك، عادة ما يتعرض األطفال ذوو اإلعاقة إىل معاملة مماثلة مما يسهم يف ارتفاع معـدالت                

  .)٢١(الوفاة بينهم
 إىل أن قوة    قضايا اجلنسني يف الزراعة   ليل الصادر عن البنك الدويل بعنوان       الدويشري    -٣٠

الحظ أن القانون   وُي .)٢٢(اف والتقاليد يف املناطق الريفية    عرإنفاذ القانون الرمسي أضعف من األ     
 يترتب على انتشار  و .)٢٣(الرمسي يتناول أساساً املشاكل احلضرية وينص على حلول حضرية        

مصادر السلطة احمللية آثار على إعمال حقوق املرأة يف املناطق الريفية مبعىن أنـه ميكـن أن                 
ومبا أن العرف مـن      .)٢٤(قها وحتدي مصادر السلطة هذه    حيرمها من قدرهتا على املطالبة حبقو     

شترك املتعايش  تعزيز ال خصائص البيئة الريفية، فإن إلغاء األعراف قد ال يؤدي بالضرورة إىل            
 تغيري  من خالل إال  يتم  لن   اًاقتصادياملرأة  متكني   و .)٢٥(للمساواة بني اجلنسني والتقاليد الثقافية    

__________ 

)١٧( L.R. Pruitt, (2008) “Gender, geography and rural justice”, 23 Berkeley Journal of Gender Law and 
Justice 2008, pp.4-7. 

)١٨( 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. 278. 

 .٢٠، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨، )A/58/330(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )١٩(
 .املرجع نفسه )٢٠(
)٢١( V.J. Bolt, K. Bird, The Intrahousehold Disadvantages Framework: A Framework for the Analysis 

of Intra-household Difference and Inequality, Chronic Poverty Research Centre Working Paper 
No. 32, 2003, p. 22. 

 .١٢٧، الصفحة ٢٠٠٩، قضايا اجلنسني يف الزراعةدليل عن البنك الدويل،  )٢٢(
ودورها يف القضاء على الفقر واجلوع ويف التنميـة         متكني املرأة الريفية    جلنة وضع املرأة، تقرير األمني العام،        )٢٣(

 .٣٠، الفقرة ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩، )E/CN.6/2012/3 (والتحديات الراهنة
 .١٣٠ الصفحة قضايا اجلنسني يف الزراعة،دليل عن البنك الدويل،  )٢٤(
 .٢٣، الفقرة )A/58/330(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٢٥(
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املؤسسات، مبا يف ذلك األسر املعيـشية       يف مجيع   ملستويات و اجلنسانية على مجيع ا    العالقات
  .)٢٦(جيايباإل هاجيابية للمرأة ومتثيلاإلشاركة املوب

   كعائقني تواجههما املرأة يف احلصول على األرضالنظام األبوي وتعدد الزوجات  )ب(  
ة، سواء  جيب أن يراعي حتليل حصول املرأة الريفية على املوارد تكوين األسرة املعيشي             -٣١

  .نظم األسرة النووية أو املشتركة، مثلما هو احلال يف تعدد الزوجات أو األسرة املعيشية املمتدة
 الزوجات، قد تكون هناك حاالت عدم مساواة يف توزيع املتعددةويف األسر املعيشية    -٣٢

طرية وقد تعاين الزوجات غري املفضالت وأطفاهلن من أشكال متييز خ         . املوارد بني الزوجات  
ينتج عنها عبء عمل مرتيل أكرب وسبل أسوأ للحصول على تعليم يقابله عدم احلصول على               

 ة األسـر  رأسيي  ذالذكر ال وباإلضافة إىل ذلك، فإن خالفة       .)٢٧(كافيةتغذية ورعاية صحية    
  .)٢٨(ؤدي إىل جتزئة قطع األرض وملكيتهاتتعددة الزوجات املاملعيشية 

غري املتزوجة يف األسر املعيشية املمتدة درجات أعلى مـن          كما ميكن أن تواجه املرأة        -٣٣
وارد، مبا يف ذلك األرض، على الرغم من أن األسرة املعيشية           املالفقر وعدم قدرة احلصول على      

وتشري الدراسات املضطلع هبا يف أمريكا الالتينية        .)٢٩(جيدمعيشي  قد تتمتع خبالف ذلك بأمن      
 حتـت   نسرة املعيشية، فإن عدداً متزايداً من النساء يعش       إىل أنه بصرف النظر عن من يرأس األ       

  .)٣٠(خط الفقر، وهو ما يعزى أساساً إىل استبعاد املرأة من سوق العمل املربح

  فيما يتعلق باألرضلمرأة لقوق املعترف هبا احلطبيعة   )ج(  
تنشأ شواغل يف احلاالت اليت يكون فيها للمرأة سبل حصول على أرض وموارد غـري            -٣٤

قائمة على حقوق امللكية أو التملك، ولكن على حقوق االستخدام، يف الوقت الذي تظل فيـه     
ويف حالة عدم وجود أصول كبرية، قد تفتقر املرأة أيـضاً           . السيطرة يف يد كبار رجال اجملتمع     

 اًعددأيضاً   وكنتيجة مباشرة لذلك، متتلك املرأة       .)٣١(قوة صنع القرار يف األسرة املعيشية واجملتمع      
وتتوىل املرأة مسؤولية رعاية احليوانات واالجتـار       . أقل من احليوانات ومتتلك حيوانات صغرية     

__________ 

وبرنـامج األغذيـة    ملتحدة للمرأة ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية          هيئة األمم ا   )٢٦(
 تقريـر  املؤسسات والفرص واملـشاركة،  : تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة    واجتماع فريق اخلرباء،     العاملي
 .١١ ، الصفحة٢٠١١سبتمرب /، أيلولEGM/RW/2011/BP.1من كاترين هيل، مقدم 

)٢٧( V.J. Bolt, K. Bird ١٦ أعاله، الصفحة ٢١، انظر احلاشية. 
)٢٨( L. Pruitt (2009) “Migration, development, and the promises of CEDAW for rural women”, 30 

Michigan Journal of International Law, p. 739. 
)٢٩( R. Holmes, N. Jones, “Putting the social back into social protection. A framework for 

understanding the linkages between economic and social risks for poverty reduction”, Background 
note, Overseas Development Institute, 2009, p. 6. 

 .املرجع نفسه )٣٠(
 .١١ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٣١(
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باملنتجات الناشئة، يف حني تكون القرارات بشأن الدخل واملصروفات يف يد الذكر الذي يرأس              
 كما يؤثر عدم وجود حقوق خاصة مبلكية األرض على إمكانية حـصول             .)٣٢(األسرة املعيشية 

  .)٣٣( املرأة صعوبات يف إطعام أطفاهلاوبدون دخل مستقر، تواجه. ئتماناالة على املرأ
أعراف معينة حبقوق امللكية اخلاصة باملرأة ولكن فقط يف جمتمع يرأس فيه الذكر             وتقر    -٣٥

باسم الـذكر   األرض عادة   تسجل  ففي إندونيسيا مثالً،    . األسرة املعيشية أو مبوافقته أو بتوقيعه     
ويعزى هذا الوضع   .  وذلك بالرغم من اشتراك الزوجات يف ملكيتها       ألسرة املعيشية الذي يرأس ا  

. يف عملية تـسجيل األرض    كافية  أساساً إىل أن السلطات واجملتمعات ال تشرك املرأة بصورة          
  .)٣٤(ات املتعلقة خبيارات تسجيل األرضوباإلضافة إىل ذلك، عادة ما ينقص املرأة املعلوم

 اليت ميكن فيها للمرأة أن تسجل األرض بامسها، فإن متتعها حبقوق            وحىت يف احلاالت    -٣٦
ومبوجب . ضامللكية قد يعترضه عدم اتساق تشريع الزواج مع األعراف املتعلقة بتسجيل األر           

ونتيجة لذلك، فإن املرأة اليت تتزوج رجالً     . أعراف معينة، ال تنقل األرض من قرية إىل أخرى        
. )٣٥( أو سـداد غرامـة     هاقطعة أرض التنازل عن    قد تضطر إىل     من قرية غري قريتها األصلية    

اإلثبـات  ويعوق هذا   . أدلة قاطعة ب امللكية   إثباتوباإلضافة إىل إثبات تسجيل األرض، جيب       
ممارسة حقوق امللكية، ألنه على الرغم من االعتراف الرمسي، فإن صنع القرار بشأن             عن  املرأة  

وعلى الرغم   .)٣٦(رأس األسرة املعيشية  الذي ي الرجل  األرض والتحكم فيها يبقى عادة يف يد        
من أن تسجيل امللكية يؤدي إىل حق فردي على األرض، فإن له األثر الـسليب املتمثـل يف                  

 الذين كان لديهم من قبل حقوق خاصة باستخدام األرض من خالل      سكان األرياف استبعاد  
  .القانون العريف

  االستجابات للطلبات احلالية  )د(  
شار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل أن خصخصة األسواق احمللية اليت تبيع              أ  -٣٧

فيها املرأة منتجاهتا كطريقة لزيادة دخل أسرهتا املعيشية، إىل جانب سعي اجلهـات الفاعلـة       
اخلاصة للحصول على األرض والتركيز احلايل على الوقود األحيائي، قد يعرض أمن املـرأة              

كما ميكن أن تعوق هذه العوامل حصول اجملتمعات علـى         .)٣٧(للخطر عيشهاالغذائي وسبل   

__________ 

 .٢٥ الفقرة متكني املرأة الريفية،وضع املرأة، جلنة  )٣٢(
مـا هـي    : املساواة بني اجلنسني واألهداف اإلمنائية لأللفية     منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي،        )٣٣(

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول،األبعاد الناقصة؟
)٣٤( J. Brown (2003) “Rural women’s land rights in Java, Indonesia: strengthened by family law, but 

weakened by land registration”, 12 Pacific Rim Law and Policy Journal, pp. 643-646.. 
)٣٥( M.H. Nguyen “Rural women’s property rights in Vietnam: weakened by macroeconomic reforms” 

(2006),13 New England Journal of International and Comparative Law, p. 132.. 
)٣٦( J. Brown ٦٤٣ أعاله، الصفحة ٣٤، انظر احلاشية. 
 . ٢٠١٠أغسطس / آب١١، )A/65/281(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٣٧(
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وعلى سبيل املثال، فإن التركيز على الوقود        .)٣٨(املوارد املائية واألرض من أجل إنتاج الغذاء      
نتاج الغذاء إىل إنتاج الذرة أو قصب       املخصصة إل األحيائي يعكس استخدام األرض الزراعية      

  .)٣٩(السكر كوقود أحيائي
صلية اليت  األتمعات  اجملويؤدي ذلك إىل مشكلة كبرية بالنسبة للمرأة اليت تنتمي إىل             -٣٨

وباإلضافة . عناصر ذات قيمة ثقافية كبرية    كولكن  بالنسبة إليها   ال تعترب البيئة واألرض كسلع      
 اليدوية أو صيد احليوانات أو صـيد       احلرفإىل ذلك، فإن العديد من الوظائف التقليدية مثل         

  .)٤٠(لى األرض واملواردصول عمساك تعتمد على احلاأل

بصورة كافية  الوصول إىل األسواق والعمل     عدم  عدم احلصول على ائتمان ومواد إنتاج و        -٢  
  التمييز بشأن هذه املسائل أو
 وخدمات  إمكانية التنقل ووالوقت  عوامل عملية مثل حمدودية املهارات املالية       هناك    -٣٩

اليت ميكن أن تعمـل كـضمانات       ) ض أو املاشية  األر(سلع الضمان   وعدم التحكم يف    النقل  
حواجز اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي يف كثري من األحيان و مؤسسيةفضالً عن ممارسات 

  .)٤١(إعاقة حصول املرأة الريفية على مصادر دخل أخرىزيادة إىل 

  اخلدمات املالية  )أ(  
ية صممت للذكر الذي يرأس األسـر املعيـشية         لوحظ أن معظم الربامج املالية الريف       -٤٠

 .)٤٢( نفس االحتياجات والقيود املاليـة     كعميل، وبالتايل فإهنا ال تعترف باملرأة كعاملة منتجة هلا        
وقد أدى قصر جمال املرأة على اجملال اخلاص يف بلدان معينة إىل تقييد مشاركتها يف التـدريب                 

  .)٤٣(ع املرشدين أو األطباء البيطرينيمن العمل مالزراعي أو املايل وقدرهتا على االستفادة 
وقد تضيف الفجوة اجلنسانية يف احلصول على املعلومات واخنفاض مستوى اإلملـام              -٤١

بالقراءة والكتابة وعدم التعرض للغات خبالف تلك املستخدمة يف املرتل املزيد من القيود على              
  .فهم املرأة للربامج املالية

__________ 

 . املرجع نفسه )٣٨(
وبرنـامج األغذيـة    هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية             )٣٩(

 املؤسـسات والفـرص واملـشاركة،     : تفعيل التمكني االقتصادي للمـرأة    واجتماع فريق اخلرباء،     العاملي
EGM/RW/2011/Report٣٨ الفقرة، ٢٠١١سبتمرب /، أيلول . 

 .١١ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )٤٠(
 .٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
)٤٢( 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  )٤٣(
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، تبني الدراسات أن إمكانيـات املـرأة   سكان األرياف  القوية بني    ونتيجة العالقات   -٤٢
االقتصادية ال تتشكل مبواردها املالية الذاتية فحسب، بل أيضاً بقدرة النساء األخريات علـى      

  .)٤٤(ل على رأس املال الذي حتتاج إليهاحلصو
ـ               -٤٣ دخرات وتشري البحوث إىل أن املرأة تفضل الربامج اليت تساعدها على زيـادة امل

غري أن املؤسسات املالية تعتمـد  . اوالتأمني ضد املخاطر واالقتراض بدون خطر فقدان أصوهل    
وميكن . يف كثري من األحيان على ممارسات منحازة ال توفر للمرأة منتجات مالية مصممة هلا             

وضاً أال متول املؤسسات أنشطة تديرها امرأة أو قد ال تقبل امرأة كضامنة أو قد متنح املرأة قر                
  .)٤٥(أصغر حجماً عن الرجال ألنشطة مماثلة

أن املـرأة قـد    مفاده  بني املؤسسات املالية    أيضاً  وباإلضافة إىل ذلك، هناك افتراض        -٤٤
.  للحصول على التمويل الذي حتتـاج إليـه        الذكر الذي يرأس األسرة املعيشية    تعتمد على   

ألسر، مثل األسرة املعيشية متعددة     يأخذ هذا االفتراض يف االعتبار خمتلف مناذج تكوين ا         وال
  .أو ديناميات األسرة اليت قد تضر باملرأة وينتج عنها عنف مرتيل )٤٦(الزوجات

 احتياجات األسـر املعيـشية      يبوهلذا السبب، ال يكفي تصميم الربامج املالية اليت تل          -٤٥
لك أن يؤدي إىل    ومن شأن ذ  . الفقرية، ولكن من املهم أن تكون املرأة هي املستفيدة املباشرة         

.  املرأة يف األسرة املعيشية ويعزز حتكمها يف املوارد وقدرهتا على صـنع القـرار              وضعتعزيز  
 املرأة الريفية إذا عاجلت القيـود       إىل حتسني أوضاع   اخلدمات املالية    تؤديوبالتايل، ميكن أن    

تركيز علـى إنـشاء     مع ال  )٤٧(لمرأةلقدرة اإلنتاجية   ال تاليت تواجهها املرأة الريفية وإذا عزز     
  . للمرأة وجمموعات مساعدة ذاتيةتعاونيات

   العمالة  )ب(  
 . قائم على أساس الفوارق بني اجلنسني      هناك تقسيم واضح للعمل يف املناطق الريفية        -٤٦

غري الرمسي، الذي عادة ما يكون لوقـت        القطاع  يف  بالعمل   املرأة الريفية    واألرجح أن تقوم  
 مقارنـة  حبكم األمر الواقعمن متييز الريفية كما تعاين املرأة . ومومسي ومنخفض األجرجزئي  

وباإلضافة إىل . بنظرياهتا من النساء يف املناطق احلضرية، وال تتمتع حبقوقها كامرأة حامل أو أم
وتتسم ظروف  . اإلقالةذلك، نادراً ما يكون لدى املرأة الريفية عقود عمل وختشى دائماً من             

 بالعمل اإلضايف والتحرش اجلنسي واإليذاء اللفظي واجلسدي إضـافة إىل            املرأة الريفية  عمالة
  .)٤٨( أخرىظروف عمل غري آمنة نتيجة التعرض ملبيدات خطرة ومواد

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة  )٤٤(
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  )٤٥(
 .٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤٦(
 .١٢املرجع نفسه، الصفحة  )٤٧(
 .١٦ الصفحة كني االقتصادي للمرأة الريفية،تفعيل التمهيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٤٨(
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ىل ذلك، فـإن    وباإلضافة إ . قليلةوقد تكون فرص عمل املرأة خارج جمال الزراعة           -٤٧
 هلا األصول   ويتيحدها على الزراعة     يقلل اعتما  باملزارععمل املرأة الريفية يف وظائف ال تتعلق        

 باستحقاقات  يةداخلصلة  من الدخل    وأل .)٤٩(لصدمات االقتصادية أو البيئية   للتصدي ل الالزمة  
. الضمان االجتماعي واحلصول على اخلدمات األساسية والتعليم واملشاركة يف سوق العمـل       

 الفوائـد   اتططخممن  ة  االستفادللمرأة الريفية   يتسىن  ويف حالة عدم وجود دخل مستقر، لن        
  .هذهاالجتماعية 

  األسواق  )ج(  
  األسواق وتوفر. متثل األسواق مكاناً اجتماعياً يربط املناطق الريفية باملناطق احلضرية          -٤٨

 سكاناملوارد الغذائية اليت حيتاج إليها      توفر  الدخل وتدعم املنتجات لألسر املعيشية الريفية، و      
وجيب أن تستطيع املرأة الوصول إىل األسـواق        . رات احمللية املناطق احلضرية والضرائب لإلدا   

  . على السواءكبائعة وكمستهلكة
ويف بلـدان منطقـة احملـيط    . وتكون األغلبية العظمى من بائعي السوق من النساء   -٤٩

وال توفر أمـاكن األسـواق   .  يف املائة من بائعي السوق من النساء     ٩٠ إىل   ٨٠اهلادئ، فإن   
 أو مرافق الطهي على الرغم مـن دفـع          املرافق الصحية ول على خدمات    للبائعني سبل احلص  

 لعدة أيام يف موقـع     ى اليت تسافر ملسافات طويلة وتبق     للمرأةوبالنسبة  . رسوم يومية لألسواق  
 وقـوع وتؤدي هذه الظروف إىل زيادة خطر       . السوق، فإهنا تفتقر املأوى يف معظم األحيان      

كما تقوم النساء   . و العنف اجلنسي أو سوء احلالة الصحية      ضحية التحرش أو االبتزاز أ     املرأة
  .)٥٠(احلوامل واملرضعات بالعمل يف األسواق كبائعات

ويف احلاالت اليت ال يكون فيها للمرأة إال سبل حمدودة للسفر إىل األسواق احلضرية                -٥٠
ايل، فإن خصخصة وبالت. أو شبه احلضرية، فإهنا عادة ما تستعمل األسواق احمللية لبيع منتجاهتا         

  .هذه األسواق ميكن أن يقيد وصول املرأة إىل األسواق احمللية
ملنتجات احلضرية بـسبب املـسافة    ارتفاع أسعار ا  وتواجه املرأة الريفية كمستهلكة       -٥١

ارتفاع ولذلك، تواجه املرأة الريفية بصورة أكرب       . وتكاليف الوقود وضعف اهلياكل األساسية    
  .)٥١(لسلع املنتجةا واخنفاض أسعارية لسلع االستهالكأسعار ا

ووفقاً ملنظمة التجارة العاملية، فإن انفتاح األسواق يسهم يف الـتمكني االقتـصادي         -٥٢
يتطلـب  ضمان تواجد املرأة الريفية ومنتجاهتا يف السوق،        فإن  ذلك،  ومع  . )٥٢(للمرأة الريفية 

  .كمنتجوضعها  وتنظيم ،محاية مواردها، مثل األرض
__________ 

 .١٣ الفقرة ،نفسهاملرجع  )٤٩(
 / نيـسان  ٢٧ أماكن أكثر أمناً وأسواق أفـضل يف جـزر احملـيط اهلـادئ،            هيئة األمم املتحدة للمرأة،      )٥٠(

 .٢٠١٢ أبريل
 .٢٢ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٥١(
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ـ رعاية  التعليم و الز أو عدم احلصول على      التميي  -٣   ـ رافـق   املوصحية  ال مـن  األ و صحيةال
  جتماعي، وصلة األمن االجتماعي باملشاركة السياسية للمرأة الريفية ومتثيلها العادلاال
بني اجلنسني يف    إن تسجيل الفتيات يف املدرسة ليس إال خطوة أوىل لضمان املساواة            -٥٣

دة عوامل تقلل جودة تعليم األطفال من الفتيات يف املنـاطق           وهناك ع . احلصول على التعليم  
أوالً، فإن الفصول الدراسية اليت حتضرها الفتيات ُتبقي على األدوار التقليدية املوكلة            . الريفية

 وثانياً، فإن زواج الفتيات املبكر يقصر دورهن على الدور التقليدي           .)٥٣(إىل الفتيات والنساء  
يـشكل   وثالثاً، فإن سحب الفتيات من املدرسـة         .)٥٤(ى التعليم للمرأة ويقيد حصوهلن عل   

من أساليب التكيف مع الصدمات االقتصادية أو البيئية يف ظل عدم وجـود مـوارد               أسلوباً  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن سكان األرياف ينقصهم أيضاً سـبل          . أخرى ختفف عملية التكيف   

.  واحلاسوب واملعارف ذات الـصلة هبـا       الوصول إىل التكنولوجيات القائمة على املعلومات     
شـدة  ويشري تقرير األمم املتحدة بشأن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة إىل    

يف التغلب على التحديات يف جماالت الفقر وسوء التغذيـة وحمدوديـة            احملرز  تقدم  تطوير ال 
  .)٥٥(احلصول على التعليم

بالنسبة أمر حمفوف باملخاطر    ت الرعاية الصحية    ويف حني أن احلصول على خدما       - ٥٤
لكل من املرأة والرجل، فإن املرأة الريفية تواجه قيوداً إضافية من حيث إمكانيـة التنقـل                

وسائل النقل على الرغم من زيادة احلاجة       نقص  النقل أو   وسائل  ونقص سبل الوصول إىل     
 يف   املرأة الريفية تواجه صـعوبات     وملا كانت . إىل تنظيم األسرة ورعاية الطفل عند الوالدة      

، فإهنا تعتمد على املعارف التقليدية والنباتات الطبية        العاملني يف اجملال الصحي   الوصول إىل   
إىل جانب أنواع األغذية األصلية واملمارسات األصلية لكسب رزقها واحلـصول علـى             

 .)٥٦(صحيةالرعاية ال

 على كل من    ان يؤثر نذيل الوزن والبدانة ال   ويتمثل البعد اآلخر لسوء التغذية يف زيادة        -٥٥
 وللتغلب على املشاكل اليت تـسببها البدانـة، مجعـت           .)٥٧(سكان البلدان النامية واملتقدمة   

احلكومة اليونانية ووزعت مبادئ توجيهية تبلغ السكان، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، عـن        
  .)٥٨(احلاجة إىل إتباع ُنظم غذائية صحية ومستدامة

__________ 

 .  منظمة التجارة العامليةمنمقدم تقرير  )٥٢(
، ٢٠١٠،  )CEDAW/C/UZB/CO/4(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية، أوزبكستان           )٥٣(

 . ٣١الفقرة 
 .١١ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٥٤(
 .٢٠١١ة، تقرير األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفي )٥٥(
 .١٠ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )٥٦(
 .٩ ، الفقرة٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٦، )A/HRC/19/59(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٥٧(
 .تقرير مقدم من اليونان )٥٨(
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلصول على تغذية كافية ضروري للنساء احلوامـل              - ٥٦
وحتتاج هؤالء النساء . نني من فريوس نقص املناعة البشريواألمهات املرضعات اللوايت يعا

 يف املائة مقارنة باحتياجات ٣٠ إىل ٢٠إىل طاقة إضافية من السعرات احلرارية نسبتها من 
. نني من فريوس نقـص املناعـة البـشري        ة للنساء اللوايت ال يعا    الغذائيالنساء التغذوية   

 يؤدي صابني بفريوس نقص املناعة البشريوبالتايل، فإن نقص األمن الغذائي لألشخاص امل
والبلدان اليت يعاين سكاهنا بدرجة أكرب من اجلوع، املقاس    .  الصحية إىل تدهور أوضاعهم  

انتشار فـريوس نقـص   اليت تزيد فيها معدالت البلدان أساساً مبؤشر اجلوع العاملي، هي   
 وفقاً لتقرير برنامج األمم املتحدة املعين مبتالزمة نقص املناعة املكتـسب            املناعة البشري 

 ي عالج فريوس نقص املناعة البـشري      وقد يقتض . ٢٠١٠ لعام   بشأن وباء اإليدز العاملي   
عديد من األسـر تعـيش   ترك اليصل إىل نصف الدخل السنوي لألسرة املعيشية، مما ي     ما
   .)٥٩(فقر  يف
صابات بفريوس  النساء امل درجة معرفة   ويشري تقرير هليئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن           -٥٧

بالعالج ويواجهن صـعوبات يف     جداً  كمبوديا قليلة   ب يف القرى الريفية     نقص املناعة البشري  
معات احمللية إىل زيادة    ويؤدي التمييز من جانب اجملت    . احلصول على معلومات بشأن حقوقهن    

ومبا أن العديد من النساء يصنب بالعدوى من أزواجهن، فإهنن يـصبحن            . عزل هؤالء النساء  
  .)٦٠(أرامل أو يكون عليهن رعاية زوج مريض وهن أنفسهن يف حالة صحية غري جيدة

وأثرت حمدودية حصول املرأة الريفية على التعليم بصورة سلبية على قدرهتا علـى               - ٥٨
ما يسهم  التنظيم داخل القرية، فإن     على  سكان األرياف   قدرة  على الرغم من     .)٦١(ظيمالتن

املسافات أو عـدم وجـود اهلياكـل        عالوة على ذلك يف صعوبة التنظيم عرب القرى هو          
 .)٦٢(األساسية أو تكاليف النقل فضالً عن األعراف التقليدية اليت حتكم العالقات بني القرى   

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املتعلق بتنظيم          وهلذا السبب، فإن حكم ا    
ـ اجملموعات الذاتية والتعاونيات النسائية من العوامل األساسية         . تمكني املـرأة الريفيـة    ل

. صـغرية احلجـم   للحيازات الزراعيـة    كوبا، كونت النساء الريفيات رابطة وطنية         ويف
املساواة بني اجلنسني يف الربجمة من أجـل        أعضاء هذه الرابطة على تدريب بشأن         وحصل

  .)٦٣(التنمية الزراعية

__________ 

 .منظمة كاريتاس الدوليةمقدم من تقرير  )٥٩(
 يف  ات بفريوس نقص املناعة البشري    النساء املصاب : إجياد األصوات بناء املهارات و  هيئة األمم املتحدة للمرأة،      )٦٠(

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٥كمبوديا، 
 .تقرير مقدم من كمبوديا )٦١(
)٦٢( M. R. Vargas, L.R. Pruitt ٢٧٩ أعاله، الصفحة ١٨، انظر احلاشية. 
 .تقرير مقدم من كوبا )٦٣(
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  الدور اجلنساين للمرأة يف اجملتمع واألسرة  -٤  
وختتلف أدوار املرأة واحتياجاهتا ثقافياً . ال ُتكّون النساء الريفيات جمموعات متجانسة  -٥٩

 بدون أجر يف األسرة     واخليط املشترك هو أن معظم النساء الريفيات من العامالت        . وجغرافياً
 حمـدود   هنوقتو. لبيع منتجات منخفضة السعر يف األسواق احمللية      عامل حلساهبن اخلاص    أو  
تقدم "أهنا  على  كما ُينظر إىل املرأة العاملة      .  يف سوق العمل بأجر    مشاركتهنفرص  كذلك  و
" زوجة ملزارع "على أهنا    أو   )٦٤(إىل الذكر الذي يرأس األسر املعيشية يف غواتيماال       " ساعدةامل

ر إىل عمل املرأة بوصـفه  ونتيجة عدم وجود أجر أو اخنفاض األجر، ُينظ    .)٦٥(يف سري النكا  
  .)٦٦(أقل قيمة

في األوقات اليت يرتفع فيها الطلـب       ف .)٦٧(وتتحمل املرأة الريفية عبئاً مزدوجاً ثقيالً       -٦٠
اية النساء والفتيـات    على العمالة الزراعية، ميكن أن يعاين األطفال الذين يعتمدون على رع          

ـ         . من سوء التغذية   سن املرضـى أو األيتـام      كما تتوىل النساء والفتيات رعايـة كبـار ال
 وتقوم املرأة الريفية حبصاد احملاصيل الغذائية وإدارة املاشية وزراعة اخلضروات           .)٦٨(املسنني أو

اشية، يتوىل الرجـال    وفيما يتعلق بامل  . يف احلدائق املرتلية وصيد األمساك واحلصاد من الغابات       
لنـساء مـسؤولية    أساساً مسؤولية شراء أو بيع أو رهن احليوانات الكبرية، يف حني تتوىل ا            

  .)٦٩(احليوانات الصغرية
يف إطـار  يندرج وتنشأ املشاكل املتعلقة بعمل املرأة الريفية من أن العمل الزراعي ال            -٦١

 اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       العمل الالئق على النحو املنصوص إليه يف العهد الـدويل         
واالجتماعية والثقافية وال يتوافق مع حقوق ومعايري العمل اليت تدعو إليها اتفاقيات منظمـة              

وعدم إمكانية احلصول على عمل الئق من األسباب الرئيسية للفقر، وخاصة           . العمل الدولية 
ق امللكيـة واإلرث، وقـدرهتا   ونظراً حلرمان املرأة من حقو    . يف حالة املرأة يف املناطق الريفية     

احملدودة على إبرام عقود واالجتار وقلة توافر املوارد اليت ميكن تبادهلا، فإن العمل والقدرة على         
إنتاج منتجات هي األصول الرئيسية املتاحة أمام املرأة الريفيـة لـدعم نفـسها وأسـرهتا                

 هو األصل الرئيسي هلا، فإنـه        وعلى الرغم من أن العمل الزراعي للمرأة الريفية        .)٧٠(املعيشية
  .يؤدي إىل التمكني االقتصادي بسبب عدم االعتراف به يف األطر املؤسسية والتشريعية ال

__________ 

 .١٣٩قانون العمل يف غواتيماال، املادة  )٦٤(
، ٢٠٠٥اآلفاق واملفارقات،   : املرأة الريفية واألمن الغذائي يف آسيا واحمليط اهلادئ       منظمة األغذية والزراعة،     )٦٥(

 .٢٢الصفحة 
 .٢١، الفقرة )A/58/330(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  )٦٦(
 .٦ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )٦٧(
 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٦٨(
 .١٣٧، الصفحة ٢٠٠٨ جلنسني يف الزراعة،ن قضايا اعدليل البنك الدويل،  )٦٩(
 . ١١ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٧٠(
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 وميكن أن تؤدي هجرة الرجال .)٧١(وقد تغريت األدوار الزراعية للمرأة نتيجة اهلجرة        -٦٢
 اللوايت هاجرن وقمن ببناء حتتفظ النساءو. إىل اخلارج إىل زيادة أعباء العمل على املرأة الريفية       

مساكن يف املناطق احلضرية بفكرة أهنن ينتمني إىل أسر أكرب يف املناطق الريفية وعادة ما يقمن        
   .)٧٢(بإرسال حتويالت مرة أخرى إىل املناطق الريفية

ومتثل األعراف الثقافية واألدوار اجلنسانية والقيود املالية أسباباً هلجرة املرأة الريفيـة              -٦٣
 وتعمل هؤالء النساء يف قطاعـات       .)٧٣(سافات أقصر من أجل العمالة غري الرمسية واملومسية       مل

األعمال املرتلية والتمريض ويف الدعارة وكعامالت يف مصانع املالبس املوجهة للتـصدير يف             
وفيما يتعلق جبودة الوظائف مـن حيـث        . املناطق احلضرية وزراعة الصادرات غري التقليدية     

اإلنسان، فإن هناك نقصاً ملحوظاً يف حرية تكـوين اجلمعيـات والتفـاوض             محاية حقوق   
  .)٧٤(اجلماعي املرتبطان عادة بالعمالة القسرية والتمييز والتحرش

  األسر املعيشية اليت ترأسها إناث والنساء العامالت بصفة مؤقتة ومومسية قضايا  -باء  
ترأسـها  يرد أدناه حبث لألمناط التمييزية اليت ميكن أن تؤثر على األسر املعيشية اليت                -٦٤
  .والنساء العامالت بصفة مؤقتة ومومسية إناث

  األسر املعيشية اليت ترأسها اإلناث  -١  
 اًيمكن أن تكـون أسـر     ف. ختتلف األسر املعيشية اليت ترأسها إناث من حيث اهليكل          -٦٥

 معيـشية  اًاإلناث أو تقودها اإلناث أو تتركز حول األم أو هبا أم وحيدة أو أسر        معيشية ترعاها   
وفيما يتعلق بالتكوين، فإن هذا النوع من األسر املعيشية ميكن أن يـشتمل             . يغيب عنها الذكر  

 وهناك عدة عوامل تسهم     .)٧٥(على امرأة تعيش مبفردها مع أطفال أو أسر معيشية ترأسها اجلدة          
عنـد  الذكور واإلنـاث    ر املعيشية اليت ترأسها إناث، مثل اختالف السن بني          يف تكوين األس  

الزواج أو اختالف العمر املتوقع بني اجلنسني أو ملكية األرض واملمتلكات أو تشريعات األسرة              
 فضالً عن خيانة الذكور واإلناث أو إساءة استخدام الكحول من جانب الذكور             )٧٦(والطالق

أو اهلجرة أو الرتاعات املسلحة أو االغتصاب الذي حيدث أثناء هـذه            أو العنف داخل األسرة     

__________ 

 . ٧ املرجع نفسه، الصفحة )٧١(
)٧٢( K. Datta, C. McIlwaine (2000) “Empowered leaders? Perspectives on women heading households 

in Latin America and Southern Africa”, 8 Gender and Development, p. 45. 
 . املنظمة الدولية للهجرةمقدم منتقرير  )٧٣(
 .١٥ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )٧٤(
)٧٥( K. Datta, C. McIlwaine ٤٠ أعاله، الصفحة ٧٣، انظر احلاشية. 
)٧٦( S. Chant, “Households, gender and rural-urban migration: reflections on linkages and 

considerations for policy” (1998), 10 Environment and Urbanization, p. 15. 
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 وباإلضافة إىل ذلك، أثرت     .)٧٧(الرتاعات مما يؤدي إىل هجر الفتيات والنساء من جانب أسرهن         
العوامل التارخيية والدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية أيضاً على تكوين األسر املعيـشية الـيت             

بيل املثال يف كينيا، استعانت قوى االستعمار بعمال من الـذكور مـن             وعلى س . ترأسها إناث 
كما تطلب تطوير اهلياكـل     . واألراضي األوروبية املزارع  القرى املستعمرة من أجل العمل يف       

   .)٧٨(األساسية يف املستعمرات والتجنيد العسكري هجرة الرجال بعيداً عن أسرهم املعيشية
ا اإلناث األسرة املعيشية، هناك فئتان معروفتان من األسر         ويف احلاالت اليت ترأس فيه      -٦٦

والفئة األوىل هي األسر املعيشية اليت ترأسها إناث حبكم القانون وتكون فيها املرأة             . املعيشية
وتشتمل هذه  . هي العائل القانوين والعريف ويكون الشريك الذكر غري موجود بصورة دائمة          

رأسها األرامل أو غري املتزوجات أو املنفصالت عن أزواجهن         الفئة على األسر املعيشية اليت ت     
والفئة الثانية هي األسر املعيشية اليت ترأسها إناث حبكم األمر الواقع وتشري إىل             . أو املطلقات 

واجد أيضاً أو احلاالت اليت     تاحلاالت اليت يبلغ فيها عن أن عائل األسرة املعيشية امرأة زوجها            
  .ئل امرأة والزوج غري موجوديبلغ فيها عن أن العا

ويفترض التعريفان أن الـزوج هـو       . كما أن هذين التعريفني يفترضان وجود قيود        -٦٧
وتستند تعاريف األسر املعيشية    . املسؤول الرئيسي عن كسب الرزق ويرأس األسرة املعيشية       

 األسـر  اليت ترأسها إناث إىل عدم وجود شريك من الذكور، إما مؤقتاً مثلما هو احلـال يف            
املعيشية اليت ترأسها إناث حبكم األمر الواقع أو على أساس دائم مثلما هو احلال يف األسـر                 

وال تأخذ أوجه التمييز هذه يف االعتبار وظائف من         . املعيشية اليت ترأسها إناث حبكم القانون     
ـ                 )٧٩(نسقبيل توفري املوارد وإدارهتا اليت متيز من يرأس األسر املعيشية بصرف النظر عـن اجل

ويف نظم األسر املشتركة اليت تعيش فيها عدة أجيال معاً أو يف األسر             . وتكوين األسر املعيشية  
يقوم فيها أقارب الزوج بالتحكم يف املوارد يف غيابه، يكون أكثر صعوبة حتديد             اليت  املعيشية  

  .من هو فعلياً على رأس األسرة املعيشية
 .)٨٠(األسر املعيشية كمجموعة ضعيفة بصفة خاصةويشار إىل األرامل اللوايت يرأسن     -٦٨

 أقل ومدخرات أقل ويقل احتمال أن يكون لديهن         منتجةويكون لدى هؤالء األرامل أصول      
 ومتيل األم اليت ترأس األسرة      .)٨١(على دعم من أبنائهن    عتمدنيمعاش وهلذا السبب    من  دخل  

سرة مما يقلل دخلـها بـصورة       مبفردها إىل حتمل مسؤولية رعاية األشخاص الذين تعوهلم األ        
وعلى الرغم من أن األمهات غري املتزوجات يف بريو يعشن يف ظروف يرثي هلا نتيجة               . كبرية

__________ 

)٧٧( K. Datta, C. McIlwaine ٤٢ أعاله، الصفحة ٧٣، انظر احلاشية.  
)٧٨( M.H. Clark, “Woman-headed households and poverty: insights from Kenya” (1984), 10 Chicago 

Journals, pp. 341342. 
 .املرجع نفسه )٧٩(
 .٢٠٠١، "من خالل املساواة بني اجلنسني يف احلقوق واملوارد والقرار: مراعاة نوع اجلنس يف التنمية"البنك الدويل،  ) ٨٠(
)٨١( 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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ستبعدن من برامج   فقد ا عالقات القوة غري املتساوية وختصيص املوارد داخل األسرة املعيشية،          
 تنتمي إليها تتجاوز عتبة     التحويالت النقدية ألن الوضع االقتصادي العام لألسرة املعيشية اليت        

 ومن أجل معاجلة حالة األسر املعيشية املتعددة الزوجات، يوفر برنـامج شـبكة              .)٨٢(الدخل
السالمة من اجلوع يف كينيا حتويالت للوحدات الفرعية اليت ترأسها إناث يف األسر املعيـشية      

 عملياً مل جير حبثهـا      غري أن مسألة كيفية إدارة املوارد     . متعددة الزوجات اليت يرأسها ذكور    
 والتحويالت اليت يرسلها الزوج الغائب تدعم األسر املعيشية اليت ترأسها           .)٨٣(فيه الكفاية  مبا

وتستخدم هذه التحويالت لتلبية احتياجات األسرة املعيشية، مثل الغذاء أو امللـبس            . اإلناث
 .)٨٤(و املدخالت الزراعيـة   املدارس أو األدوية أو البناء أ     االلتحاق ب احتياجات األطفال أو     أو

ويتعني استخدام التحويالت أيضاً خلطط االستثمار احمللية وبرامج التدريب وحمو األمية املالية            
  .)٨٥(من أجل زيادة األمن الغذائي لألسر املعيشية واملسامهة يف التنمية الريفية

رأسها اإلنـاث    إىل أن معدالت االعتماد لألسر املعيشية اليت ت        وتشري هذه املعلومات    -٦٩
   .)٨٦(أعلى من تلك اليت يرأسها الرجال

وعند حتديد تكاليف تلبية احتياجات األسرة املعيشية، ينبغي أال يركز احلساب على              -٧٠
عدد املعالني فحسب، بل ينبغي أن يأخذ يف االعتبار أيضاً وفورات احلجم الصغرية نظراً ألن               

 وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن       .)٨٧(كثر بتكلفة أقل  ن أن تنتج سلعاً أ    األسر املعيشية األكرب ميك   
الدراسات اليت تقارن األوضاع االقتصادية لألسر املعيشية اليت ترأسها إناث بتلك اليت يرأسها             
ذكور تتجاهل حبث الرفاه النسيب للمرأة يف األسر املعيشية اليت يرأسها ذكور وبالعكس الرفاه              

  .)٨٨(أسها إناثاألسر املعيشية اليت ترالنسيب للرجال يف 
ويف حني أن عدد النساء الريفيات أكرب من الرجال الريفيني من بني السكان الـذين              -٧١

 األسر املعيشية الـيت ترأسـها    ؤدي ذلك دائماً إىل وضع تكون فيه      يعيشون يف فقر، فقد ال ي     
ـ      . إناث أكثر فقراً عن تلك اليت يرأسها ذكور        ة وتشري دراسة أجرهتا منظمة األغذية والزراع

 وتشري دراسات أخرى    .)٨٩( بلداً إىل أن فقر املرأة الريفية ينعكس على األسرة املعيشية          ٢٠ يف

__________ 

)٨٢( R. Holmes, N. Jones ٦ أعاله، الصفحة ٢٩، انظر احلاشية. 
 .املرجع نفسه )٨٣(
 .٨ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )٨٤(
 .تقرير مقدم من املنظمة الدولية للهجرة )٨٥(
)٨٦( S. Chant،  ١٤ أعاله، الصفحة ٧٦انظر احلاشية. 
)٨٧( S. Klasen, T. Lechtenfeld, F. Povel،  ٧ أعاله، الصفحة ٨١انظر احلاشية. 
 .٢٠٠١، "من خالل املساواة بني اجلنسني يف احلقوق واملوارد والقرار: مراعاة نوع اجلنس يف التنمية"البنك الدويل،  ) ٨٨(
 .٢٣ و٢٢تان الصفح ،٢٠١٠ حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل،، منظمة األغذية والزراعة )٨٩(
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إىل أن النتائج تعتمد على عدد من العوامل، مثل السياق املرتيل ونوع األسرة املعيشية الـيت                
  .)٩٠(ترأسها اإلناث واختيار معادالت املوازين واستخدامها ومراعاة وفورات احلجم

ـ  تعرضها لتسهم يف اهلش  ذلك، فإن العوامل اليت حتدد وضع املرأة  ومع  -٧٢  الفقـر ألهن
 وعادة ما ختتلف حالة فقر األسر املعيشية عرب         .)٩١(املخاطرملواجهة  الوسائل الالزمة   تفتقر إىل   

  .)٩٢(فيها فقر األسر املعيشيةيدوم غري أن هناك حاالت أيضاً . الزمن
توافر برامج الرفاه ومرافـق الرعايـة البديلـة         وأوصت جلنة حقوق الطفل بضمان        -٧٣

وخدمات رعاية الطفولة املبكرة لألسر املعيشية اليت ترأسها إناث وإمكانية وصول هذه األسر             
 وميكن حتسني املستوى املعيشي لألسر املعيشية اليت ترأسها إناث عن طريق تـوفري              .)٩٣(إليها
لشرب وخـدمات املرافـق الـصحية        واإلسكان ومياه ا   النساء على العمل  صول  سبل حل ال

 وميكن أن تسهم برامج القضاء على اجلوع يف احلد من الفقر واجلوع بني هذه             .)٩٤(والكهرباء
ز والشفافية واملشاركة   حقوق اإلنسان بشأن عدم التميي    مبادئ  األسر املعيشية شريطة إدماج     

ت، ينبغي توفري إجـازات      وفيما يتعلق باألسر املعيشية اليت ترأسها إناث عامال        .)٩٥(واملساءلة
ت  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي القضاء على وصم األمها        .)٩٦(أمومة ممتدة ومشورة ودعم مايل    
 وميكن أن تنظر اجملتمعات الريفية إىل املـرأة املطلقـة           .)٩٧(الوحيدات بالعار والتمييز ضدهن   

ـ   .)٩٨(املنفصلة عن زوجها كحالة غري طبيعية ومتنعها من حقوقها         أو ين أن األسـر     وهذا يع
  .املعيشية اليت ترأسها إناث تنقصها دعم الدولة واجملتمع

__________ 

)٩٠( S. Klasen, T. Lechtenfeld, F. Povel, see note 81 above, p. 6; S. Chant (2003) Female Household 
Headship and the Feminization of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies, New Working 

Paper Series 9, London School of Economics, Gender Institute. 
  .٩ الصفحة املرجع نفسه، )٩١(
، معهـد الـسياسات اإلمنائيـة واإلدارة،        ٢٠٠٤/٢٠٠٥مركز حبوث الفقر املزمن، تقرير الفقر املـزمن          )٩٢(

  .مانشستر جامعة
 . ٣٨، الفقرة ٢٠٠١، )CRC/C/15/Add.149(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، باالو  )٩٣(
؛ ٦٩، الفقـرة    ٢٠١٠،  )CRC/C/NIC/CO/4(جلنة حقوق الطفل، املالحظـات اخلتاميـة، نيكـاراغوا           )٩٤(

؛ وترينيـداد وتوبـاغو     ٥٥، الفقـرة    ٢٠٠٣،  )CRC/C/15/Add.206(واملالحظات اخلتاميـة، زامبيـا      
)CRC/C/TTO/CO/2(  ،للمـشردين قوق اإلنـسان    حب املعين؛ وتقرير ممثل األمني العام      ٥٨، الفقرة   ٢٠٠٦ 

 . ٧٠، الفقرة ٢٠١١، )A/HRC/16/43/Add.1(داخلياً، زيارة إىل العراق 
 ). و(٨٣، الفقرة )A/HRC/13/33/Add.5( املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء )٩٥(
 . ٣٩، الفقرة ٢٠٠٧، )CRC/C/URY/CO/2(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية، أوروغواي  )٩٦(
  .٤٤، الفقرة ٢٠١٠، )CRC/C/TUN/CO/3(ل، املالحظات اخلتامية، تونس جلنة حقوق الطف )٩٧(
وبرنـامج األغذيـة    للمرأة ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية         هيئة األمم املتحدة     )٩٨(

 املؤسـسات والفـرص واملـشاركة،     : تفعيل التمكني االقتصادي للمـرأة     واجتماع فريق اخلرباء،     العاملي
)EGM/RW/2011/Report(انظر أيـضاً . ٣٧، الفقرة ٢٠١١سبتمرب /، أيلول :K. Datta, C. McIlwaine, 

supra 73, p. 41. 
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وفيما يتعلق باألسر املعيشية املشردة اليت ترأسها إناث، ينبغي توفري سبل الوصول إىل               -٧٤
مرافق عامة متخصصة، مثل اإلسكان االجتماعي يف املناطق اليت فرت منها أو اليت تقطن فيها               

   .)١٠٠(ول مستدامة ملشكلة عدم امتالك األرض حىت تنفذ حل)٩٩(حالياً
ويوصي املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه خبطط دعم لألسـر               -٧٥

املعيشية اليت ترأسها إناث من خالل ختصيص أموال للتدريب املهين وحمو أمية البالغني وخطط           
  .)١٠١(ن وإعانات لإلسكانائتمان ووضع حوافز لتوظيفهن وتقدمي الرعاية الصحية إليه

  العامالت بصفة مؤقتة أو مومسيةالنساء   -٢  
ميكن أن حتتاج املرأة الريفية إىل العمل بصفة مؤقتة، وعادة حسب املوسم، وإال فإهنـا                 -٧٦

 ومن وجهة نظر املنظمة الدولية للهجرة، .)١٠٢(ستظل عاطلة أو بدون عمل كاف لفترات طويلة    
يستند إىل أسباب متعلقة باألمن الغذائي واهلروب من األدوار          كان   وإنفإن قرار املرأة باهلجرة،     

اجلنسانية التقليدية والعالقات األسرية غري املشبعة والعنف والتمييز القائمني على اجلنس، يغطي            
لزراعة طلباً حضرياً متزايداً على العمالة املرتلية والرعاية الصحية ورعاية األطفال وكبار السن وا            

 ونتيجة اخنفاض مستوى مؤهالت ومهارات املـرأة الريفيـة،      .)١٠٣(ملالبس والترفيه وصناعات ا 
  .ال ميكن أن تعمل إال يف الوظائف منخفضة املهارات يف القطاعات املشار إليها أعاله فإهنا
ويكون العاملون بصفة مؤقتة ومومسية غري مؤهلني يف بلدان عديدة للحصول علـى               -٧٧

وزيلندا، تواجه املرأة الريفية ونساء قبائل املـاوري والباسـيفيك           ويف ني  .)١٠٤(إجازة الوالدية 
  .واألقليات األخرى صعوبات يف احلصول على رعاية طفل وإجازة أمومة

اجتماعيـاً  ضماناً  االجتماعي القائمة على مسامهات األفراد      الضمان  وال توفر نظم      -٧٨
فيها مبـا فيـه     ال يستطعن املسامهة    للنساء العامالت يف وظائف غري رمسية، أو اللوايت         كافياً  
 ويف مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية،       .)١٠٥(، مثل العامالت بصفة مومسية أو مؤقتة      الكفاية
__________ 

، )E/CN.4/2006/71/Add.3(تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، بعثة إىل كرواتيا              ) ٩٩(
 .٢، الصفحة ٢٠٠٥

 سـري النكـا      إىل بعثـة  داخليـاً،    للمـشردين قـوق اإلنـسان     حب املعـين تقرير ممثل األمني العـام       )١٠٠(
)A/HRC/8/6/Add.4( ،٨٥، الفقرة ٢٠٠٨. 

، ٢٠٠٦،  )E/CN.4/2006/61/Add.4(املكـسيك   إىل  تقرير املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة، بعثـة           )١٠١(
 .‘٥‘)ج(٦٩ الفقرة

األبعاد اجلنسانية  ،  )٢٠١٠(منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية،            ) ١٠٢(
  . روماروج من الفقر واحلالة واالجتاهات والفجوات،مسارات خمتلفة للخ: للعمالة الزراعية والريفية

 .تقرير مقدم من املنظمة الدولية للهجرة )١٠٣(
، ٢٠٠٧،  )CEDAW/C/NZL/CO/6(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية، نيوزيلنـدا            )١٠٤(

 .٣٦الفقرة 
، )E/C.12/1/Add.105(اخلتامية، شيلي، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات        )١٠٥(

 .٢٠، الفقرة ٢٠٠٤
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 يف املائة من العمال وتواجه ظـروف        ٨٠نسبة  املالبس  قطاع  العاملة يف   تشكل املرأة الريفية    
ة الشعبية هو على األرجح عمـل  مجهورية الو الدميقراطيالنساء يف   وعمل  . اًعمل سيئة ومتييز  

  .)١٠٦(وفر درجة قليلة من األمن الوظيفيي مومسي ومؤقت
. ويف إسبانيا، تعتمد الزراعة الكثيفة للفراولة بالكامل تقريباً على قوة العمل املومسية             -٧٩

معايري مثل احلالة االجتماعية واألمومة     ويتم على أساس    وجيري تعيني العامالت يف بلد املنشأ       
ويوفر اإلطار القانوين اإلنساين محاية قليلة جـداً للعمـال          . لتزام بالعودة يف هناية العقد    واال

وال ُيدفع أجر لأليام اليت ال يوجد فيها عمل ومن املستحيل تقريباً متثيـل هـؤالء                . املومسيني
ويعرض هذا املوقف املرأة ملمارسات توظيف متييزية ويؤدي إىل عدم احتـرام            . العمال نقابياً 

حقوق العمل يف حني جيري إعمال هذه احلقوق يف البلد املضيف يف ظروف اعتماد على من                
  .)١٠٧(يوظفهم، مما يزيد خماطر اإليذاء

وقد تؤدي هذه   . عوامل تدفع إىل اهلجرة   أيضاً  وميكن أن يشكل تغري املناخ والكوارث         -٨٠
 .)١٠٨(اجلنسانية ووضع املرأةالعوامل إىل تفاقم املشاكل االجتماعية وزيادة الضغط على األدوار 

   الريفية احلماية القانونية للمرأةاليت تضمنسياسات الستراتيجيات واال  -رابعاً  
  :على مجيع االستراتيجيات والسياسات أن تعترف منذ البداية بأن  -٨١

املرأة الريفية والرجل الريفي لديهم متطلبات خاصة لكسب سبل عيـشهم             )أ(  
  مسؤولياهتم؛والقيام بأدوارهم وحتمل 

العمليات التشاركية اليت تشمل املرأة الريفية على قدم املساواة مع الرجـل              )ب(  
  الريفي مطلوبة يف تصميم مجيع املشاريع؛

املرأة الريفية متثل عوامل إنتاجية وجهات فاعلة نشطة يف التنميـة الريفيـة               )ج(  
  ن الغذائي والرفاه االجتماعي؛والزراعة واالقتصادات احمللية والوطنية وجهات تسهم يف األم

النساء الريفيات جمموعة متنوعة حسب السن أو الدين أو اإلثنية أو الوضع              )د(  
  .االقتصادي واالجتماعي أو احلالة االجتماعية أو حمل اإلقامة اجلغرايف

واالعتبار األول لزيادة محاية النساء من خالل استراتيجيات وسياسـات تـشجع              -٨٢
قانوين الطابع، وينبع من التزامات الدول      اعتبار  هو  القانون وحبكم األمر الواقع     املساواة حبكم   

وهناك واجب قانوين مبعاملة املـرأة الريفيـة   . املتعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل 
__________ 

ة، املالحظـات اخلتاميـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية            القضاء على التمييز ضـد املـرأ      جلنة   )١٠٦(
)CEDAW/C/LAO/CO/7( ،٣٥، الفقرة ٢٠٠٩. 

 .تقرير مقدم من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان )١٠٧(
 .ةتقرير مقدم من املنظمة الدولية للهجر )١٠٨(
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ويقتضي ذلـك أن تعتـرف      . على قدم املساواة مع الرجل الريفي ومع املرأة والرجل عموماً         
  .تمييز املتعددة اليت تواجهها املرأة الريفية واختاذ إجراءات مستهدفةالدول بأمناط ال

، تؤكد البحوث أن معاجلة عدم املساواة بني الرجل ات القانونيةاللتزاممع اوبالتوازي   -٨٣
وتـشري  . واملرأة يف احلصول على موارد إنتاجية تعود بالفائدة على النمو االقتصادي والتنمية           

والرجـل يف   ملرأة الريفية   تساوي ا  إىل   ٢٠١١األغذية والزراعة يف عام     منظمة  أجرهتا   دراسة
 يف ٣٠  إىل٢٠زيد اإلنتاجية يف مزارعها بنسبة يأن من شأنه صول على موارد إنتاجية احلسبل 

 ١٥٠ إىل ١٠٠خيفض بالتايل جمموع األشخاص الذين يعانون من اجلوع مبقـدار    وأن  املائة،  
  .)١٠٩(ملرأة يف كل من األمن الغذائي والنمو االقتصاديوبالتايل ستسهم ا. مليون شخص

  :وينبغي توجيه استراتيجيات وسياسات محاية املرأة الريفية حنو  -٨٤
التصديق على صكوك القانون الدويل املشار إليها يف اجلزء ثانياً من الدراسة              )أ(  

   الواردة فيها؛أو إلغاء التحفظات/لتوفري احلماية حلقوق املرأة يف املناطق الريفية و
أحكام القانون الدويل اليت تتناول حقوق املرأة يف املناطق الريفية يف           إدراج    )ب(  

. وقد يقتضي ذلك إصالح القوانني القائمة ولكن أيضاً إصدار تشريع جديد          . التشريع الوطين 
مهـا  وينبغي أن تتناول القوانني والتشريعات التقاليد أو األعراف االجتماعية اليت يكـون أثر            

  متييزياً ضد املرأة الريفية، مبا يف ذلك من خالل سياسات العمل اإلجيايب؛
. جنبية من أجل املرأة الريفيـة     األعونة  املناسب وسياسات   املدويل  التعاون  ال  )ج(  

وعلى سبيل املثال، تشري تقديرات منظمة التعاون والتنمية        . وال حيدث ذلك اآلن إال هامشياً     
 يف املائة فقط من املعونة املوجهة إىل القطـاع الزراعـي يف             ٥إىل أن   يف امليدان االقتصادي    

، يف  هذا عالوة على أنه ينبغي     .)١١٠(السنوات األخرية تركز حتديداً على املساواة بني اجلنسني       
سياق زيادة حترير التجارة يف املنتجات الزراعية، تصميم استراتيجيات وسياسات حكوميـة            

رأة على الغذاء من اآلثار السلبية للتحرير، وتعـزز قـدرهتا           حتمي بالتحديد سبل حصول امل    
  وحقها بشأن شراء األغذية؛

السياسات االقتصادية اليت تضمن العمل الالئق والعمالة للمرأة الريفية، مبن            )د(  
. فيهن النساء العامالت بصفة مؤقتة ومومسية، يف كل من االقتصاد الرمسي وغـري الرمسـي              

 معيـشية أفـضل     اًلسياسات أجوراً الئقة وأمناً غذائياً وتغذوياً وظروف      وينبغي أن توفر هذه ا    
فرص العمالة غـري  تنمية وميكن . معياتاجلومحاية اجتماعية ومساومة مجاعية وحرية تكوين       

الزراعية يف اهلياكل األساسية الريفية وقطاعات الصحة والتعليم والتمويل فضالً عن خدمات            
__________ 

سد الفجوة اجلنـسانية    . املرأة يف الزراعة  : ٢٠١١-٢٠١٠حالة األغذية والزراعة    ،  منظمة األغذية والزراعة   )١٠٩(
 ة املتاح املساواة بني اجلنسني،  ،  منظمة األغذية والزراعة   )١٠٩(انظر أيضاً   . ٢٠١١  روما، من أجل التنمية،  

 . http://www.fao.org/docrep/014/am859e/am859e10.pdfعلى املوقع 
 . ٢٠١١ تقرير التعاون اإلمنائي،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )١١٠(
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جيب إتاحة هذه الفرص    فإن   وباإلضافة إىل ذلك،     .)١١١( أو احملالت  التأمني أو الصناعة الريفية   
، مبا يف ذلك مرافق رعاية الطفل والتأمني الصحي          مكملة هلا  بآليات محاية اجتماعية  أن يقترن   

  ؛)١١٢(واملعاشات من أجل ختفيف عمل املرأة يف املرتل والسماح هلا بالعمل الوظيفي
ريها من املوارد اإلنتاجيـة الريفيـة       املساواة يف احلصول على األرض وغ       )ه(  

وجيب أن تضمن القوانني والسياسات الوطنية حق املرأة يف األرض وحقوق          . والتحكم فيها 
وجيب أن يشجع التشريع التغيريات، مبا يف ذلك يف القانون العريف، وأن ينص على              . امللكية

كما يـتعني أن  . رضتسجيل األرض بأمساء النساء وموافقة األزواج على تعديل حقوق األ   
تعترف الصكوك الوطنية باملرأة وتدعمها يف عمليات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من             
حدته وخفض خطر الكوارث عن طريق محاية املوارد من املياه والغذاء والطاقـة وسـبل               

  العيش والصحة؛
وضع خدمات مالية تستجيب الحتياجات املرأة وشواغلها وتتناول املـرأة            )و(  

وميكن أن تكون آليات شبكات السالمة وعمليات إعداد خمزونات . بوصفها مستفيدة مباشرة
من األغذية حلاالت الطوارئ مبثابة استراتيجيات ملعاجلة عدم الوفاء باألمن الغذائي للمـرأة             

 ويـسهم دعـم     .)١١٣(الريفية واحتياجاهتا التغذوية الناجتة عن ارتفاع أسعار السلع األساسية        
ارعني يف حتقيق األمن الغذائي وحتقيق فائدة لـسكان األريـاف ذوي الـدخول              صغار املز 
 ومن شأن تشجيع إعطاء قروض مصرفية باسم النساء أن ييـسر حـصوهلن              .)١١٤(املنخفضة

هذا عالوة  . املباشر على املوارد املالية وأن يعزز رؤية احتياجاهتن اخلاصة كجهات فاعلة مالية           
الروابط داخـل األسـرة املعيـشية    وتوثيق األمن املايل للمرأة  حتقيق   يسهم أيضاً يف     على أنه 

   ؛)١١٥(وخفض معدالت الطالق وهجر النساء
  ضمان متثيل املرأة ومشاركتها يف صنع القرار وحرية تكوين اجلمعيات؛  )ز(  
اليت ميكن أن ترفع    و ،تشجيع التكنولوجيات املصممة لتلبية احتياجات املرأة       )ح(  

العمل الذي يتطلب جهداً جسدياً، مما يؤدي إىل ختفيف األعباء الثقيلة           اإلنتاجية وختفض مدة    
سبل احلصول على األمسدة واملبيـدات      بملرأة الريفية   تزويد ا  وينبغي   .)١١٦(من على عاتق املرأة   

والبذور وتطعيمات املاشية والتكنولوجيا املناسبة الحتياجات املرأة واألنشطة اليت تؤديهـا،           
__________ 

 .١٢ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )١١١(
 .تقرير مقدم من كولومبيا )١١٢(
 . ١٨ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )١١٣(
 .١٩املرجع نفسه، الفقرة  )١١٤(
 . ٣٢الفقرة املرجع نفسه،  )١١٥(
)١١٦( T. Paris et al, “Assessing the impact of participatory research in rice breeding on women farmers: a 

case study in eastern Uttar Pradesh, India”, 44 Experimental Agriculture 1, 2008, 92-112; T. Paris 
and T.T. Chi, “The impact of row seeder technology on women labor: a case study in the Mekong 

Delta, Vietnam”, 9 Gender, Technology and Development 2, 2005, 158-183. 
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املتعلقـة هبـذه    علومـات   املطلبات قدراهتا اجلسدية واحتياجاهتا إضافة إىل       واملناسبة أيضاً ملت  
 وعلى صانعي السياسات االعتراف بأن معارف املـرأة الريفيـة واحتياجاهتـا             .)١١٧(املسائل

ومصاحلها والقيود اليت تواجهها يف زراعة أنواع خمتلفة من احملاصيل أو تربية املاشية ختتلـف               
 البديلة لوقود الطهي إىل خفض مدة إعداد الطعام وزيادة مـدة            وتؤدي املصادر . عن الرجل 

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن خفـض       . ختزين األغذية وخفض احلاجة إىل مجع احلطب يومياً       
استخدام أفران الطهي العاملة باحلطب يعترب جانباً مهماً لتحسني األحوال الـصحية للمـرأة          

آثار صحية سلبية،   يسفر عنه    و ةض مزمن امربة بأ اإلصانظراً ألن دخان أفران الطهي يؤدي إىل        
  ؛)١١٨( االلتهاب الرئوي أو سرطان الرئةمثل انتفاخ الرئة يف مرحلة مبكرة من الطفولة أو

جيب مجع البيانات املتعلقة بتوزيع املوارد داخـل األسـرة       . الرصد والتقييم   )ط(  
  .هاوتكوينالختاذ القرارات هيكلها مراعاة املعيشية مع 

  أفضل املمارسات  -خامساً  

  التشريع    
تعزيز محاية املساواة   بقامت رواندا بإصالح تشريعها املتعلق باإلرث وحيازة األرض           -٨٥

يف النـساء   وحظي سن هذه القوانني التشريعية اجلديدة بدعم من مـشاركة           . بني اجلنسني 
ئة على األقل    يف املا  ٣٠احلكومة احمللية على إثر احلكم الدستوري الذي ينص على أن يكون            

  .)١١٩(من صانعي القرار من النساء

  االلتزامات السياسية    
على الصعيد اإلقليمي، حيتوي إعالن االحتاد األفريقي بشأن األمن الغذائي يف أفريقيا              -٨٦

 يف املائة مـن ميزانياهتـا       ١٠على التزام الدول األفريقية بتخصيص ما ال يقل عن          ) ٢٠٠٣(
  .)١٢٠(الوطنية للتنمية الزراعية

 عاملياً من املنظمات غـري احلكوميـة ووكـاالت           حتالفاً MenEngageويعد حتالف     -٨٧
  .املتحدة اليت تشجع مشاركة الرجال والفتيان لتحقيق املساواة بني اجلنسني األمم

__________ 

 .تقرير مقدم من املنظمة الدولية للهجرة )١١٧(
 .٢٠١٢ أبريل/ان نيس٢٥" أفران الطهي اخلضراء حتسن حياة املرأة يف غانا،"هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )١١٨(
 .١٧املرجع نفسه، الصفحة  )١١٩(
 .٢٠ الفقرة متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )١٢٠(
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  التحسينات يف األسر املعيشية    
ويف . ألرز نوعاً من ا   ٨٠أنشأت منظمة للمزارعات يف نيبال مرفقاً حملياً لتخزين حنو            -٨٨

اهلند، قررت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تعزيز اإلدارة احمللية من أجل تيسري توافر احلبوب              
  .)١٢١(الغذائية، وخاصة يف املناطق الريفية النائية واألقل منواً

ويف جنوب أفريقيا، أنشئ صندوق اإلضاءة الكهربائية الشمسية بالتعاون مع النساء             -٨٩
وأنـشئت  . املرتلية الشمسية اإلضاءة  ج ائتمان صغري جداً لدعم بيع نظم        الريفيات لوضع برام  

  .)١٢٢( النظامصيانةهيئة تعاونية من النساء الريفيات إلدارة القروض و
ويف كينيا ومايل ومالوي، أدخلت أفران السرياميك خلفض الوقت الذي تقضيه املرأة              -٩٠

توافر النقد يف يد املرأة وعدم رغبة األزواج        غري أن التقارير تبني أيضاً أن عدم        . يف مجع احلطب  
  .)١٢٣(فادة املرأة من مثل هذه التطوراتيف املسامهة يف نظم مبتكرة الستخدام الطاقة أعاق است

  اخلدمات املالية    
يقدم مصرف غرامني يف بنغالديش قروضاً طويلة األجل لألرض واإلسكان شريطة             -٩١

أن برنامج براك إلدرار الدخل لتنمية اجملموعـات        أن يكون التسجيل باسم النساء، يف حني        
  .الضعيفة يوفر للنساء حوافز لزيادة املدخرات لالستثمار واحلماية يف األزمات

وتوفر مؤسسة التضامن للتمويل األصغر يف مصر متويالً صغرياً تـضمنه اجملموعـات               -٩٢
 ١٠٣ ٦٠٠  يزيد عن  ، كان لدى املؤسسة ما    ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . للنساء حصراً 

  . مليون دوالر أمريكي١٤مقترض فعلي وحافظة قيمتها 
ويف أوزبكستان، نظمت جلنة املرأة بدعم من هيئة األمم املتحـدة للمـرأة دورات                -٩٣

تدريبية من خالل شبكة من جمموعات املساعدة الذاتية للمرأة يف املناطق الريفية لتعزيز قدراهتا       
فرص االقتصادية وتطوير األعمال التجارية ومهارات إدارة األموال        على معرفة كيفية اغتنام ال    

ومن أجل استكمال هذه املبادرة، قام مصرف االئتمـان الـصغري، إىل            . وفهم نظم االئتمان  
جانب حكومة أوزبكستان كمساهم رئيسي، بتوفري ائتمانات صغرية جملموعات املـساعدة           

، ٢٠١٠ومنذ عام   . تقل بكثري عن املعدالت القياسية    الذاتية للمرأة الريفية مبعدل فائدة سنوية       
 امرأة تقريباً مبادرات جتارية عـززت سـبل عيـشهن           ٢٠٠عندما أطلقت املبادرة، بدأت     

  .)١٢٤(وتقديرهن ألنفسهن ووضعهن كصانعات قرار يف قريتهن

__________ 

 .تقرير مقدم من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند )١٢١(
 .٢٤ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )١٢٢(
 .املرجع نفسه )١٢٣(
تتحدن لتعلم مهارات األعمال التجارية وسـبل       يف أوزبكستان   النساء الريفيات   أة،  هيئة األمم املتحدة للمر    )١٢٤(

 .٢٠١٢مايو / أيار٣١ كسب العيش،
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 لتعزيز فرص سبل كسب العيش االقتصادية       اًهيئة األمم املتحدة للمرأة برناجم    ير  دوت  -٩٤
كما أنشأت  .  يف كمبوديا  صابات بفريوس نقص املناعة البشري    نساء منخفضات الدخل وامل   لل

 امـرأة   ١ ٣٠٠اهليئة صندوقاً للمساواة بني اجلنسني قدم منحاً صغرية إىل ما يقـرب مـن               
  .ملساعدهتن على بدء أعمال جتارية صغرية

  خدمات االتصاالت    
صول املرأة  حلتحسني  باحلاسوب  انات  قواعد بي   اهلند ى يف جمالس القر أعد عدد من      -٩٥

  .)١٢٥(ةيطط احلكوماخلربامج واملتعلقة باللى البيانات واملعلومات اإلدارية عالريفية 
 وأنشأت شركة تكنولوجيات إكغاون منصة للمعامالت املصرفية املتنقلة عن طريـق    -٩٦
لـى  عصول  حلمن ا اهلند  ب نادون املرأة الريفية يف والية تاميل       مما مكّ ،  قصريةالنصية  الرسائل  ال

 نظام مماثل يف غانا لتوفري      واسُتخدم .)١٢٦( الوطنية املصارفاملعلومات واخلدمات املصرفية من     
ونتيجة لذلك، اخنفض معدل وفيات األمهات يف       . العاملني يف جمال الصحة   الوصول إىل   سبل  

  .)١٢٧(نظام الرسائل النصية القصريةفيها القرى اليت نفذ 
دم تدريب  ، قُ كوادورإكومية يف   احل غري   اتنظمتقوده إحدى امل    مشروع ويف إطار   -٩٧
القائمـة علـى    تكنولوجيـات   ال امرأة يف املناطق الريفية على استخدام        ٣٠٠كثر من   إىل أ 

الوصول إىل برامج التعلم عن      لألطفال من الفتيات إمكانية      عو املشر اوقد وفر هذ  . احلاسوب
 تقدمي مشاريع   عن طريق  مع السلطات العامة     لعملعلى ا  قدرات القيادات النسائية     وعززبعد  

 .)١٢٨(بللصرف الصحي واإلسكان ومياه الشر

  اخلدمات العامة    
وجيتمـع  . تقدمي اخلدمات العامة يف طاجيكستان ومولـدوفا      عمليات   إصالح   جرى  -٩٨

 خدمات للسكان بشأن مـسائل      يوفرون، حيث   "اتقاعة خدم " يف   أعضاء اإلدارة احمللية معاً   
جتماعية والتسجيل املدين وجوازات    االماية  احلو صحيةالرعاية  التعليم و الاحلصول على   بتتعلق  

. سـبوع دارة مرة واحـدة يف األ     اجتماعات بني السكان واإل   وتعقد  .  األرض وقالسفر وحق 
 .)١٢٩(ةوصول السكان إىل اخلدمات العامالذي يعوق يزيل هذا النظام عبء البريوقراطية و

__________ 

 .٣٣الفقرة  متكني املرأة الريفية،جلنة وضع املرأة،  )١٢٥(
 .املرجع نفسه )١٢٦(
 .٢٣ الصفحة تفعيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية،هيئة األمم املتحدة للمرأة،  )١٢٧(
 ٢٦ التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتيح فرصاً للمـرأة الريفيـة،           املتحدة للمرأة،   هيئة األمم    )١٢٨(

 .٢٠١٢أبريل /نيسان
 .٢٠١٢ أبريل/ نيسان١١هيئة األمم املتحدة للمرأة، مركز موحد لتسليم مجيع اخلدمات يف طاجيكستان،  )١٢٩(
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  األسواق    
البـائعني يف   شراكة مع احلكومات ومنظمـات      ة  األمم املتحدة للمرأ  ئة  هي أقامت  -٩٩
سـواق  األمواقع  وتوسعت  . ق منطقة احمليط اهلادئ لتحسني األسواق يف جزر سليمان        اسوأ
لنـساء  لنـوم ا  آمنة منخفضة التكلفـة     أماكن  ستحمام و  وأماكن لال  بناء مطابخ ومحامات  ب

تعلم مهـارات  ميكن فيه للنساء  واحلرف اليدويةلتعلم لركز مبوقد استكمل اجملمع  . وأطفاهلن
 .)١٣٠(ن وزيادة دخلهنجديدة لتنويع جتارهت

  ستنتاجاتاال  -سادساً  
مصاحل واهتمامات واحتياجات فإن ، ُيالحظ إحراز تقدم يف جماالت معينةيف حني   -١٠٠

 إعمال ونوحتول د أمناط التمييز قائمة    وال تزال   . االهتماماملزيد من   املرأة الريفية تستحق    
وقد أكدت هذه الدراسة أن اإلطار القانوين إلزالة األمناط الدقيقة للتمييز           . حقوق املرأة 

للقيام بـذلك، علـى     و. ملزمة باحترامه  الدول   وأناليت تؤثر على املرأة الريفية موجود       
الذي تتعرض له    وحبكم القانون    صورة إجيابية التمييز حبكم األمر الواقع     الدول أن تعاجل ب   

.  ممارسات جيدةتباعااالستراتيجيات الشاملة وعن طريق استخدام عدد من      ملرأة الريفية   ا
يف هـذه   عدداً من هذه االستراتيجيات واملمارسـات       لجنة االستشارية   وقد أوضحت ال  

توصي اللجنة بأن تقوم الدول، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غري           و. الدراسة
ينبغـي أن يكـون     و. املمارساتوأفضل  ن هذه االستراتيجيات     م بتبين مزيج احلكومية،  

لتمييز ضد للقضاء على املرأة الريفية يف الغذاء واختاذ تدابري ا حتسني إعمال حق هواهلدف 
  . العام واخلاصاجملالنياملرأة الريفية واملرأة بشكل عام يف كل من 

        

__________ 

 .٢٠١٢ أبريل/  نيسان٢٧ ضل يف جزر احمليط اهلادئ،أماكن أكثر أمناً وأسواق أفهيئة األمم املتحدة للمرأة،  ) ١٣٠(


