
(A)   GE.12-18947    250113    280113 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنّية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةفية،واالجتماعية والثقا

   دي شوترييهتقرير مقدَّم من املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفي    

  حقوق املرأة واحلق يف الغذاء    

  موجز    
يناقش املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف هذا التقرير املقدَّم إىل جملس حقوق            

 التهديدات اليت يتعرَّض هلا حق املرأة يف الغذاء، وحيدد          ،١٣/٤اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس     
العقبات اليت تواجهها   ، على التوايل،    ويبحث التقرير . اجملاالت اليت تتطلّب اهتماماً عاجالً    

، واحلماية االجتماعية، واملوارد اإلنتاجيـة الالزمـة إلنتـاج          العملاملرأة يف الوصول إىل     
توصية إىل الدول لالسـتجابة     تتم بتقدمي   وخي. ل القيمة سالستطوير   و ها،، وجتهيز األغذية

والفتيات يف استراتيجياهتا اخلاصـة     بالنساء  بصورة فّعالة لالحتياجات واألولويات اخلاصة      
، والعمـل يف    البيتاملرأة يف   عن   ،باألمن الغذائي وختفيف عبء العمل غري املدفوع األجر       

يت تواجهها املـرأة، وتغـيري تقـسيم األدوار          للقيود احملدَّدة ال   تصّديالوقت نفسه على ال   
  .اجلنساين القائم
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  مقدِّمة  -أوالً  
العهد الـدويل اخلـاص     ف.  املرأة جمموعة من صكوك حقوق اإلنسان      حتمي حقوقَ   -١

كلّ شخص يف مستوى معيـشي      على حق   ينص  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
). ٢ مـن املـادة      ١الفقرة  ( بال متييز    ق يف الغذاء، وضمان هذا احلق     ا يف ذلك احل   كاٍف، مب 

 سـواء شرط عـدم التمييـز،      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       رض  في كما
أو يف جمـاالت احليـاة      ) ٢ من املادة    ١الفقرة  (باحلقوق الواردة يف العهد     بالتمتع  يتعلّق   فيما

 الـدول   ،٣همـا   ي يف مادت  ،العهـدان كال   إىل ذلك، ُيلزم     وباإلضافة). ٢٦املادة  (األخرى  
يف حق التمتُّع جبميـع احلقـوق املدنيـة والثقافيـة           املرأة  ل و جاألطراف بكفالة تساوي الر   

وتكفل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال         . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية  
ملرأة والرجل يف طائفة مـن اجملـاالت؛ وتتـضّمن    التمييز ضد املرأة املساواة يف املعاملة بني ا       

نصاً حمدَّداً بشأن املرأة يف املناطق الريفية يضمن حقوق املرأة يف املساواة يف املعاملة،              االتفاقية  
 وكذلك يف مشاريع التوطني     ،وبوجه خاص يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي       

حق املرأة يف تغذية كافية أثناء احلمل والرضـاعة          وتضمن االتفاقية أيضاً  ). ١٤املادة  (الريفي  
وتشري اتفاقية حقوق الطفل اليت حتدِّد احلقوق اليت ينبغي ضـماهنا بـال متييـز               ). ١٢املادة  (
التمتُّع بالـصحة،    ماية حق الطفل يف   حبالدول  قيام  ، أيضاً إىل واجب     )٢ من املادة    ١ الفقرة(

  ).٢٤ من املادة )ه(٢الفقرة (يعية مبا يف ذلك من خالل تعزيز الرضاعة الطب
، ما فتئ التمييز ضد املرأة سائداً يف مجيـع جمـاالت            األحكاموعلى الرغم من هذه       -٢

أغلـب  الذي تواجهه املـرأة يف    أن التمييز   إال  .  وقد ينجم عن قوانني هي ذاهتا متييزية       ،احلياة
ض القوالب النمطية اخلاصـة     هو نتيجة للقواعد أو األعراف االجتماعية املرتبطة ببع       حيان  األ

مثل األراضـي   وعدم تساوي فرص الوصول إىل املوارد اإلنتاجية        باألدوار املنوطة باجلنسني؛    
 التفاوضي داخل األسرة     بأجرٍ الئق؛ وعدم تساوي مركز املرأة      االقتصادية، والعمل والفرص  

فّر الوقت الـالزم    املعيشية؛ والتقسيم اجلنساين للعمل داخل األسرة الذي ينجم عنه عدم تو          
ملرأة واخنفاض مستويات تعليمها؛ وهتميش املرأة يف جماالت صنع القرار على مجيـع             الشؤون  
 هلذه املستويات املختلفة، مبا يف ذلك معارضة التوزيـع       تصّديوفقط من خالل ال   . املستويات

اب اجلذرية   بشكل فّعال لألسب   تصّديميكن ال ،  القائم للمسؤوليات األسرية بني املرأة والرجل     
  .للتمييز الذي تواجهه املرأة

فعدم متكني املرأة   . وأشكال التمييز املختلفة اليت ُتناقش يف هذا التقرير، أشكال مترابطة           -٣
ويعين هذا بدوره أن املرأة أقل اسـتقالالً        . عامل اقتصادي ينتج عنه مواجهتها للتمييز بوصفها      

. ركز تفاوضي أضعف داخل األسـرة واجملتمـع        م وهلاالوجهة االقتصادية ومعرَّضة للعنف      من
ونتيجة لذلك، تواصل االضطالع بنصيب غري متساوٍ إىل حدٍّ كبري من املهـام واملـسؤوليات               

احلطب واملاء، وشـراء الغـذاء      ، ورعاية األطفال واملسنني واملرضى، وجلب       البيت يفاألسرية  
 ، املرأة مسؤولة عنه بصفة أساسـية       الذي تظل  ،هذا" اقتصاد الرعاية "وينتج عن   . وإعداد الطعام 

         الرجـل، يفوق عـدد سـاعات عمـل        فاملرأة تعمل عدداً من الساعات      . افتقار املرأة للوقت  
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 وبـدون  األسـرة   ويؤّدى أساساً داخلري من العمل الذي تؤديه غري رمسيوإن كان قدر كب 
اخنفاض مستويات تعليم املـرأة     ويؤدي هذا إىل     .)١(تقديراً وال اعترافاً  يلقى    ال أجر، وبالتايل 

  عـن كما ميكن أن يثين املرأة    .  خارج املرتل  وعدم قدرهتا على البحث عن فرص عمل أفضل       
وميكـن أن   .  بسبب قلّة الفرص، نتيجة للتمييز الذي تواجهه يف سوق العمل          حتسني مؤهالهتا 

 .ألداء مثل الرجل  قدرهتا على ا  مدى  قة السلبية عن    ذلك أيضاً إىل تغذية األفكار املسب     يؤّدي  
فالزواج املبكر يعـين    : احللقةجزءاً من هذه    للمرأة  ويشكل عدم االعتراف باحلقوق اإلجنابية      

إجناب األطفال مبكراً، وضرورة توفري الرعاية هلم، حىت وإن كان ذلك ميكن أن يـؤدي إىل                
ـ لذلك. و من الصعب عليها البحث عن عمل  جيعل من املستحيل أ    وقف تعليم األم، أو   ت إن  ف

  .اليت ينبغي كسرها حلقة التمييز هذه هي

  حلقة التمييز    

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والفتيات انتهاكات حلقـوق اإلنـسان       النساءومتثل هذه األشكال املختلفة للتمييز ضد         -٤
 والفتيات يف الغذاء،  النساء   بشكل مباشر على حق      يوه.  عاتق الدول واجب مكافحتها    على يقع

__________ 

 يف املائة من الناتج     ١٥ يف جمال الرعاية ما يعادل        األجر يف البلدان املتوسطة الدخل، ميثِّل العمل غري املدفوع        )١(
البلدان املنخفـضة   ب تصلما ي  يف املائة في   ٣٥النسبة  بلغ  مىت مت تقديره من الناحية النقدية؛ وت      احمللي اإلمجايل   

 يف املائة   ٩٤يف جمال الرعاية من اخلزانة العامة، فإنه ميثِّل         األجر  وإذا تعّين متويل العمل غري املدفوع       . الدخل
إيرادات الـضرائب يف اهلنـد      إمجايل   يف املائة من     ١٨٢إيرادات الضرائب يف كوريا اجلنوبية، و     إمجايل  من  

(D.Budlender, ed., Time Use Studies and Unpaid Care Work, London, Routledge, 2010). 

التمييز يف الوصول إىل النشاط 
االقتصادي نتيجة لعدم 

  السياسية املشاركة

ستويات التعليم، اخنفاض م
احلواجز اللغوية، و
  التنقل حواجزو

ضعف املركز التفاوضي
   داخل األسرةللمرأة

فرص قلة ال: االفتقار إىل الوقت
التعليم اليت تتيح السعي إىل 

 والعمل خارج املرتل

اقتصاد"ناجم عنالناسبتامل غري العبء
واملسنني،  رعاية األطفال" (الرعاية

 واألعمال وإعداد الغذاء،
  )األخرى الروتينية
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األول هو أن التمييز . خرين يف الغذاء من خالل ثالثة مسارات    اآلريات أيضاً على حق     وهلا تأث 
فنقص تغذية األم والطفـل     . ضد املرأة احلامل واملرأة يف سن اإلجناب له عواقب عرب األجيال          

على نوعيـة تغذيتـهم     يتوقف دخلهم عند الِكرب      التعلُّم، ومن مث     خالليضر بأداء األطفال    
وُتنقل األضرار النامجة عن    . عيد امليالد الثاين  وحىت  منذ احلمل   األلف يوم   ترة  فرضَّع خالل   ك

فاملرأة اليت مل تغذ تغذية كافية      : سوء التغذية أثناء احلمل أو الطفولة املبكرة من جيل إىل آخر          
  .)٢(دون الوزن العاديكرضيع سُتنجب أطفاالً 

 حسب اجلنس واملركـز التفاوضـي        الثاين هو أن األدوار احملددة اجتماعياً      واملسار  -٥
غـري قـادرة علـى حتديـد          وضع جيعل املرأة   امالضعيف للمرأة داخل األسرة ينجم عنه     

ال يعون بصورة   ومع ذلك، وألن الرجال     . اليت ينبغي أن توجه إليها ميزانية األسرة       األولويات
تغذيـة األطفـال    أمهية رعاية األطفال واحتياجاهتم التغذوية بوجه خاص، فإن         كافية حالياً   

وصحتهم وتعليمهم تتحسن حتسناً كبرياً عندما تكون املرأة قادرة على اختاذ القرارات اخلاصة             
 يف ٢٠ بنـسبة  تزدادوُتظهر البحوث أن فرص الطفل يف البقاء على قيد احلياة    . هبذه اجملاالت 

 وبالتـايل فرصـها   ،حتسني تعليم املـرأة لذلك فإن   . )٣(املائة عندما تدير املرأة ميزانية األسرة     
 وإمنـا   )٤(مسامهة أساسية يف النمو االقتصادي ألي بلد      فقط  ميكن أن يشكل      ال ،االقتصادية

بلدان وتبني من دراسة قطرية شاملة لل     . انعدام األمن الغذائي  يف  عامل حمدد   أيضاً أهم   يشكل  
ىل التقدم  عزى إ ُي يف املائة    ٤٣احلد من اجلوع بنسبة      أن   ١٩٩٥-١٩٧٠الفترة   النامية غطت 

)  يف املائـة   ٢٦(الغـذاء   تقريباً بنفس القدر الذي ُيعزى به إىل توفّر شـكل           يف تعليم املرأة،    
بنسبة احلد من اجلوع    ويعود  . أثناء تلك الفترة  )  يف املائة  ١٩(والتحسينات يف البيئة الصحية     

إمجاليـة  بنـسبة    لذلك فإننا نـدين      ،إىل زيادة العمر املتوقع للمرأة     يف املائة    ١٢إضافية تبلغ   
 عاماً تلك إىل حتـّسن      ٢٥    ل يف املائة من املكاسب يف جمال مكافحة اجلوع أثناء ا          ٥٥ قدرها

  . )٥(وضع املرأة داخل اجملتمع
يشكل فقط انتهاكاً حلقوقها      ال واملسار الثالث هو أن التمييز ضد املرأة كمنِتجة للغذاء          -٦

. اخلسائر الكبرية يف اإلنتاجيـة النامجـة عنـه        على نطاق اجملتمع بسبب     أيضاً  وإمنا له عواقب    
 أمر حاسـم    ، والتكنولوجيا واخلدمات  األراضي واملدخالت  مثلوالوصول إىل املوارد اإلنتاجية     

__________ 

)٢( A. Ashworth, "Effects of intrauterine growth retardation on mortality and morbidity in infants and 
young children," European Journal of Clinical Nutrition, vol. 52, Supp. 1 (Jan. 1998), S34–42; 
C.G. Victoria et al., “Maternal and Child Undernutrition 2: Maternal and child undernutrition: 
Consequences for adult health and human capital,” Published online 17 January 2008 

(DOI:10.1016/S0140-6736(07)61692-4). 
)٣( M. Walsh, Women in Food Aid Interventions: Impacts and Issues, Time for Change: Food Aid 

and Development (Rome, WFP, 23–24 October 1998). 
)٤( D. Abu-Ghaida and S. Klasen, "The costs of missing the Millennium Development Goals on 

gender equity", World Development, vol. 32, No. 7 (2004), pp. 1075–1107. 
)٥( L.C. Smith and L. Haddad, Explaining child malnutrition in developing countries: A cross-

country analysis,, Research Report 111 (Washington, D.C., IFPRI, 2000). 
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بني ِصغار املزارعني الذكور واإلناث؛ وتؤدي دوراً أيضاً القدرة         املردود  يف تفسري االختالف يف     
 أو مـع  ) حيصلون على أجر    ال الذين(راد األسرة    أف  العمل، سواء مع   األكرب للرجل على قيادة   

ها املرأة إىل حقـوق ملكيـة       إىل أن البلدان اليت تفتقر في     الدالئل  وتشري  . أفراد اجملتمع اآلخرين  
التغذية الذين يعانون من سوء      أو الوصول إىل االئتمان يزيد فيها متوسط عدد األطفال           األرض
 ،وفقاً الستعراض أُجري مؤخراً   ووباإلضافة إىل ذلك،    . )٦( يف املائة  ٨٥ و ٦٠تتراوح بني   بنسبة  
 يف املائة من الدراسات القائمة بشأن األمسدة، وأنواع البذور، واألدوات، ومبيـدات             ٧٩فإن  

 أكـرب   اآلفات املستخدمة خلصت إىل أن الرجال تتاح هلم فرص للوصول إىل هذه املدخالت            
 أن اإلنتاجية يف قطع األراضي اليت   فاسو بوركينا وتبني من دراسة أُجريت يف       .)٧(يتاح للنساء  مما

 يف املائة عن تلك اليت يديرها الذكور يف األسرة          ٣٠ بنسبة   تقل فاسو بوركيناتديرها اإلناث يف    
املعيشية ذاهتا ألن العمل واألمسدة تستخدم على حنو أكثر كثافة يف قطـع األراضـي اخلاصـة       

أنه بتساوي فـرص الوصـول إىل        عن املوضوع    أيضاً ما كُتب  ظهر  ومع ذلك، ي  . )٨(بالرجال
، ٢٠١٠ ويف عام . )٩( تكون احملاصيل اليت حيققها الرجل وحتققها املرأة متماثلة جداً         ،املدخالت

ص إذا أتيحت للمرأة نفس فر    "إىل أنه   ") الفاو("خلصت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       
احملاصيل يف مزارعهـا بنـسبة      ترفع  فإهنا ميكن أن    لرجل،  الوصول إىل املوارد اإلنتاجية املتاحة ل     

إىل زيادة اإلنتاج الزراعـي يف البلـدان        ذلك   وميكن أن يؤدي     ، يف املائة  ٣٠ و ٢٠تتراوح بني   
 األمر الذي ميكن بدوره أن حيد من اجلوع يف العامل بنـسبة             ،يف املائة  ٤ إىل   ٢,٥ النامية بنسبة 
  .)١٠("يف املائة ١٧ و١٢تتراوح بني 

العمـل  ل من   احلصول على دخ  ‘ ١‘: من خالل  الغذاء   علىصول  كن تأمني احل  ومي  -٧
اإلنتاج اخلاص لألفـراد    ‘ ٣‘التحويالت االجتماعية؛   ‘ ٢‘؛  به اخلاص اعمل الشخص حلس   أو

ويفحص هذا التقريـر    . الذين ميكنهم احلصول على األراضي وغريها من املدخالت اإلنتاجية        
مبا لـذلك  واحد من هذه املستويات،     كل  على  تمييز والتهميش   املرأة ال هبا  تواجه  الكيفية اليت   

وتستحق املرأة الريفية بوجـه      .سواءحد  على  ت سلبية عليهن وعلى اجملتمع ككل       من تأثريا 

__________ 

)٦( OECD Development Centre, Atlas of Gender and Development. How Social Norms Affect Gender 
Equality in Non-OECD Countries (Paris, OECD, 2010); The Netherlands, Ministry of Foreign 
Affairs, Women’s economic empowerment to foster food security: case studies from developing 

countries (The Hague, 2011). 
)٧( A. Peterman et al., A Review of Empirical Evidence on Gender Differences in Nonland 

Agricultural Inputs, Technology, and Services in Developing Countries (Washington, D.C., 
IFPRI, 2010), p. 6. 

)٨( C. Udry, "Gender, agricultural production, and the theory of the household", Journal of Political 
Economy, vol. 104, No. 5 (1996), pp. 1010–1046.  

)٩( C. Udry et al., "Gender differentials in farm productivity: implications for household efficiency 
and agricultural policy", Food Policy, vol. 20, No. 5 (2005), pp. 407–423.  

              املـرأة يف الزراعـة  . ٢٠١١-٢٠١٠حالـة الغـذاء والزراعـة    منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )١٠(
 .٤٠ الصفحة، )٢٠١٠روما (
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فهي أسوأ حاالً من الرجل     : )١١(خاص قدراً أكرب من االهتمام يف استراتيجيات األمن الغذائي        
ويبحث الفـصل الثـاين     . )١٢(يع مؤشرات التنمية  الريفي ومن املرأة والرجل احلضريني يف مج      

وخارجها على السواء؛ ويبحث    املزارع  الدخل من خالل العمل يف      على  صول املرأة   مدى ح 
 دور املـرأة    ،الفصل الرابع فيما يتناول   احلماية االجتماعية؛   باملرأة  متتع  الفصل الثالث مسألة    

 الستراتيجية ترمي إىل القضاء على      كمنتجة للغذاء، وحيدد الفصل اخلامس اخلطوط العريضة      
 تستند إىل حقوق اإلنسان وتسعى إىل أخذ التعقيدات املبينـة يف            ،التمييز ضد املرأة والفتيات   
ويتضمن الفصل السادس توصية منفردة لكل دولة بـأن تـضع    . األجزاء السابقة يف االعتبار   

لص املقـرر اخلـاص إىل أن        وخي . يف الفصل اخلامس   ةستراتيجية املبين ال ا ،وتنفذ بدون تأخري  
استراتيجيات األمن الغذائي سواء لضمان حق املـرأة يف       يكون يف حمور    متكني املرأة ينبغي أن     

لـدى  ألنه أكثر التدابري فعالية من حيث التكاليف للحد من اجلوع وسوء التغذية              وأالغذاء  
  . خري يف حتقيق ذلك من التأاًوال ميكن للقيود املتعلقة باملوارد أن تربر مزيد. اجلميع

  حصول املرأة على فرص العمل  -ثانياً  

  أجريةاملرأة كعاملة زراعية   -ألف  
يف التمتع   العقبات اليت تواجه عمال الزراعة       ، يف تقارير سابقة   ،أوضح املقرر اخلاص    -٨
). ٢٧-١٠، الفقـرات    A/HRC/13/33انظر الوثيقـة    (قهم يف احلصول على غذاء كاف       حب

 يف املائـة مـن      ٣٠ إىل   ٢٠متثل من   تواجه صعوبات حمددة وهي     لة الزراعية   املرأة العام  لكن
النسبة و(كعمال زراعيني بأجر،    يف مجيع أحناء العامل      مليون شخص يعملون     ٤٥٠قرابة  أصل  
  .)١٣() يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب٤٠وتبلغ زهاء من ذلك أعلى 

__________ 

قررت حمكمـة   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ١٤اعترافاً بذلك، وباالستناد إىل املادة   ) ١١(
 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١١يف  حكـم صـادر     من خالل   اعتماد سياسة للمرأة الريفية النيبالية      نيبال العليا   

 للمحـاكم  تطور حممود ميكن وهو ،)ضد حكومة نيبال جيويت المسال بوديل     احملامي،  wo-186-064 القضية(
 . حذوهاألخرى أن حتذو

، "املرأة الريفية واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       "فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملرأة الريفية،          )١٢(
سادساً، البيان العام للجنة القضاء على التمييز ضد املـرأة          /٥٠ار  ؛ انظر أيضاً القر   )٢٠١٢(صحيفة وقائع   

، اجلزء الثـاين، املرفـق      A/67/38 (٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩بشأن املرأة الريفية، الذي اعُتمد يف       
 .وتبحث اللجنة حالياً توصية عامة بشأن املرأة الريفية). الثاين

 االحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم        -الدولية   منظمة العمل    -اتفاقية املعونة الغذائية     )١٣(
العمـال  ،  ) وآخـرون  Peter Hurst(وخدمات توريد األغذية اجلاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلة          

 .٣٢، الصفحة )٢٠٠٧جنيف، (الزراعيون ومسامهتهم يف التنمية املستدامة والتنمية الريفية 



A/HRC/22/50 

GE.12-18947 8 

من القوى العاملة اليت تتعـايش      " اهلامشي" متناسبة يف اجلزء     واملرأة ممثلة بصورة غري     -٩
" اهلامشي"اجلزء   ويتألف هذا    .لعمال الزراعة الذين يعملون بصفة دائمة     " األساسي"اجلزء  مع  
 من عمال غري مهرة يعملون غالباً بدون عقد عمل رمسي، كما يكون عملهم    ،العاملةاليد  من  

). نف على ذلك النحو حىت وإن كان يف الواقع عمالً مـستمراً           أو ُيص (غالباً مومسياً أو مؤقتاً     
قلة اخليارات البديلـة     هو   اجلزءوالسبب الرئيسي لتمثيل املرأة على حنو غري متناسب يف هذا           

  . استغالهلن" يسهل"، وبالتايل املتاحة هلن
 على أسـاس  " اهلامشي"اجلزء  ُيحسب األجر يف هذا     عادةً ما   وباإلضافة إىل ذلك،      -١٠

وهذه الطريقة يف حساب األجـر      . من العمل ينجز  القدر الذي   العمل بالقطعة اعتماداً على     
 اًيقدم استحقاقات أو ضمان     ال هي تعين بوجه عام أن صاحب العمل      وجمزية لصاحب العمل    

ساب األجور يقوم على    حل، كما أهنا هنج     الذي يتقاضاه  باإلضافة إىل األجر     اً للعامل اجتماعي
 وعلى الرغم من أن أكفـأ       ،ومع ذلك . يت ويتطلب قدراً أقل بكثري من اإلشراف      اإلنفاذ الذا 

اتية مؤتكون ال ، فإن هذه الطريقة يف حساب األجور قد  من هذا النهجالنساء يستفدن أحياناً  
. حيث ُيحسب األجر على أساس معايري إنتاجيـة الـذكور         األكثر مشقة،   للمرأة يف املهام    

 من معه ويعملاألطفال   على جعل    ،سيما النساء   ال يشجع العمال، وباإلضافة إىل ذلك، فإنه     
 يف املائـة مـن      ٧٠والنتيجة هي أن حنـو      . على حنو أسرع  املهام  ، بغية أداء    "مساعدين"  ك

 مليون فتـاة وفـىت تتـراوح    ١٣٢ ون يف الزراعة ويبلغ عددهم قرابةاألطفال يف العامل يعمل 
  ).١٠، الفقرة A/HRC/13/33(أعمارهم بني اخلامسة والرابعة عشرة 

وتتعرَّض املرأة أيضاً ألشكال متييز أخرى، مبا يف ذلك رفض أصحاب العمل تشغيل               -١١
النساء احلوامل، األمر الذي يدفع العامالت املومسّيات احلوامل أحيانـاً إىل إخفـاء محلـهن               

 وهّن معرَّضات بصفة خاصة للعنـف والتحـرُّش بـسبب   . للتمكُّن من احلصول على دخل   
  .)١٤(استحالة ابتعادهن عن املزارع

وأخرياً، ميكن أن تواجه املرأة صعوباٍت خاصة يف التوفيق بني مسؤولياهتا يف اقتصاد               -١٢
الرعاية، ال سيما فيما يتعلّق بالعناية باألطفال وتربيتهم يف مرحلة ما قبـل سـن الدراسـة،            

ات رعاية األطفال يف املناطق     ويؤّدي عدم التمكُّن من احلصول على خدم      . وعملها يف املزارع  
الريفية، الذي يقترن بعدم توافر خدمات النقل للمرأة يف بعض األحيان، إىل جلـب املـرأة                

، )١٥(ألطفاهلا معها إىل املزرعة، حسبما وثِّق ذلك يف قطاع البستنة يف البنجاب، باكـستان             

__________ 

)١٤( Human Rights Watch, Ripe with Abuse. Human Rights Conditions in South Africa's Fruit and 
Wine Industries (2011), p. 29. 

)١٥( K.K. Gill, "Diversification of agriculture and women’s employment in Punjab", Indian Journal of 
Labour Economics, vol. 44, No. 2 (2001), pp. 259-267. 
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ل موسم العمل، كما هو     يف املستوطنات البشرية غري النظامية اليت ُتنشأ بقرب املزارع خال          أو
  .)١٦(احلال يف جنوب أفريقيا

ومثّة عدد من املسائل اليت هلا أمهية خاصة بالنسبة للمرأة من الناحية العملية وميكـن                 -١٣
معاجلتها من حيث املبدأ من خالل سياسات وقوانني فعَّالة، وتوضع من خـالل املفاوضـة               

فؤ الفرص، واألجر املتساوي لقاء العمل      وتشمل هذه املسائل، سياسات حتقيق تكا     . اجلماعية
ذي القيمة املتساوية، وإجازة األمومة واستحقاقاهتا، واملسائل اخلاصـة برعايـة األطفـال،             

إالّ أنه خبالف املشاكل العامة املتعلِّقة بتكوين النقابات يف املزارع، . وخدمات الصحة اإلجنابية
 للمسائل اليت هتّم املرأة بوجه      ئماً اهتمام كافٍ   دا والنقابات اليت يهيمن عليها الرجال ال يوىل      

وقد ال يويل املمثلون النقابيون الذكور االعتبار يف املفاوضة اجلماعية لآلثار اجلنسانية            . خاص
للمسائل احملايدة يف الظاهر، مبا يف ذلك الكيفية اليت ُتحدَّد هبا األجور، أو تنظم هبا اإلجازات، 

مل اإلضايف أو املكافآت بوجه عام، ألن هذه النظم غالباً مـا            أو املكافآت على ساعات الع    
وملواجهة هذه املشكلة، أعـدَّ االحتـاد       . )١٧(تؤثِّر بصورة خمتلفة يف الواقع على املرأة والرجل       

الدويل لعمال األغذية والزراعة، على سبيل املثال، دليالً خاصاً باملـساواة بـني اجلنـسني،               
  .)١٨( يف املائة يف مجيع جلانه٤٠ة بنسبة ويستهدف االحتاد متثيل املرأ

  حصول املرأة على العمل خارج نطاق الزراعة   -باء  
يتطلَّب حصول املرأة على عمل يف قطاعي الصناعة أو اخلـدمات مـن قطاعـات                 -١٤

االقتصاد حتسني فرص حصول الفتيات على التعلـيم؛ واسـتثمارات يف البنيـة األساسـية               
رأة جزءاً من عبء األعمال املرتلية الروتينية اخلاصة باألسرة الـيت           واخلدمات مبا خيفِّف عن امل    

 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة بـشأن        ١ويتضمَّن اهلدف   . تثقل كاهلها بصورة غري متناسبة    
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجـة     "يرمي إىل   ) باء-١(القضاء على الفقر املدقع واجلوع هدفاً       

 وهذا اعتراف ضمين بأن املرأة حمرومة       ،"ن يف ذلك املرأة والشباب    ميع، مب والعمل الالئق للج  
وقد تعهَّد رؤساء   . بوجه عام، بسبب التمييز واالفتقار لفرص التعليم، من احلصول على عمل          
 ٢٠١٠سـبتمرب   /الدول واحلكومات يف االجتماع العام الرفيع املستوى الذي ُعِقَد يف أيلول          

البنية األساسية والتكنولوجيات املوفِّرة لليـد      "ة، باالستثمار يف    بشأن األهداف اإلمنائية لأللفي   
__________ 

)١٦( S. Barrientos and A. Kritzinger, “Global value chains and poverty: The case of contract labour in 
South Africa fruit,” Conference on Globalisation, Growth and (In)equality, University of 

Warwick, 15–17 March 2002. 
 االحتـاد الـدويل لعمـال األغذيـة         -العمل الدوليـة     منظمة   -منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       )١٧(

 "العّمال الزراعيون ومسامهتهم يف الزراعة املستدامة والتنميـة الريفيـة         "،  )هريست وآخرون  بيتر( والزراعة
 .٤٦، الصفحة )٢٠٠٧جنيف، (

األبعاد "ولية،   منظمة العمل الد   - الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      -منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       )١٨(
 .١٥، الصفحة )٢٠١٠روما، (" سبل تفاضلية مميزة للخروج من الفقر: اجلنسانية للعمل الزراعي والريفي
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العاملة، ال سيما يف املناطق الريفية اليت تفيد املرأة والفتيات من خالل احلـّد مـن عـبء                  
 اخلاص  أنشطتهن املرتلية، وإتاحة الفرص للفتيات لاللتحاق باملدارس، وللمرأة للعمل حلساهبا         

احلواجز اليت تعوق تعليم الفتيـات وزيـادة        " فضالً عن إزالة     ،"أو املشاركة يف سوق العمل    
الدعم املقدَّم لتعليمهّن من خالل تدابري من قبيل توفري التعليم االبتدائي اجملاين، وتوفري بيئـة               
آمنة لاللتحاق باملدارس، وتقدمي مساعدة مالية يف شكل منح دراسـية وبـرامج حتـويالت         

  .)١٩("نقدية
 فرص حصول الفتيات على التعليم تغيري هيكل احلوافز اليت تقـدَّم            ويتطلّب حتسني   -١٥

لألسر، ومكافحة القواعد االجتماعية والثقافية اليت تدفع الوالدين إىل وقف تعليم بنـاهتم يف              
وال تستطيع أُسر فقرية كثرية، إحلاق بناهتا باملدارس بسبب التكاليف          . وقت أبكر من الفتيان   
الرسوم املدرسية أو غريها من التكاليف املتعلِّقـة       ( على السواء من مثل      املباشرة وغري املباشرة  

، وبسبب تكاليف الفـرص الـضائعة   )بااللتحاق باملدارس من مثل األزياء املدرسية والكتب   
؛ وبـسبب   )فالفتيات الاليت يذهنب إىل املدارس ال ميكنهن أداء العمل املرتيل اخلاص باألسرة           (

تعيَّن القيام هبا عندما يكون سكن األسرة على مسافة بعيدة من أقرب            التنقالت اليومية اليت ي   
وميكن أن يشكِّل عدم وجـود مرافـق        . مدرسة، وما يرتبط بذلك من شواغل تتعلق باألمن       

  . منفصلة للنظافة الصحية للفتيات يف املدارس عقبة كبرية أيضاً
وقد أطلقـت بـنغالديش     . وأثبتت برامج شىت فعاليتها يف إزالة بعض هذه العقبات          -١٦

؛ وبعد عشر سنوات    ١٩٩٣يف عام   ") FSSAP("مشروع مساعدة اإلناث يف املدارس الثانوية       
من ذلك التاريخ، دخل املشروع مرحلته الثانية، وهو يغطّي ربع املناطق الريفية يف بنغالديش              

ويقـدِّم  . )٢٠( مدرسـة  ٦ ٠٠٠ويستفيد منه حالياً قرابة مليون فتاة عرب البلد يف أكثر مـن             
منحاً للفتيات الاليت يوافقن على إرجاء زواجهّن حىت يكملـن مرحلـة            " FSSAP"مشروع  

 دوالراً مـن دوالرات     ١٢١ويبلغ إمجايل التكلفة اليت يتحّملها الربنـامج        . تعليمهّن الثانوي 
. الواليات املتحدة للفتاة الواحدة سنوياً؛ كما أنه حسَّن مرافق النظافة الصحية يف املـدارس             

  . وجنح بصورة مشهودة يف حتسني معدَّالت التحاق الفتيات باملدارس
ومن األمثلة الناجحة األخرى برنامج املنح املخصصة ملدارس البنات الذي أطلقتـه              -١٧

 كجزء من الربنامج العام إلصالح قطاع التعليم        ٢٠٠٤حكومة البنجاب، باكستان، يف عام      
 املناطق املستهدفة احملددة على أساس اخنفـاض        ففي. ٢٠٠٣، الذي بدأ يف عام      يف البنجاب 

تتمثل يف مبلغ يزيد    (معدل معرفة القراءة والكتابة فيها، يقدم برنامج املنح، منحاً إىل الفتيات            
، شريطة مواظبة الفتـاة علـى حـضور         )بقدر طفيف على متوسط تكلفة التعليم املدرسي      

__________ 

 ).ه(٧٢مّتحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، الفقرة : ، الوفاء بالوعد٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )١٩(
)٢٠ ( J. Ambler et al., “Strengthening Women’s Assets and Status: Programs Improving Poor Women’s 

Lives”, 2020 Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People (Washington, D.C., IFPRI, 2007). 
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ملترتبة على هذه املنحة أن هلـا آثـاراً         وتبني من دراسة مبكرة عن اآلثار ا      . الفصول الدراسية 
  .)٢١(متواضعة لكن هامة من الناحية اإلحصائية بالنسبة ملواظبة الفتيات على الدراسة

وميكن أن تشكل برامج التغذية املدرسية أيضاً مسامهة هامة يف حتسني حصول الفتيات               -١٨
 ١٩ البنات على الدراسة بـني    على التعليم، وتراوحت الزيادة النامجة عن ذلك بالنسبة ملواظبة          

وميكن أن يكون تقدمي حصص غذائية مرتلية       . )٢٢( يف املائة، وفقاً لبعض الدراسات القطرية      ٣٨و
للتالميذ فعاالً إىل حد كبري يف هذا اخلصوص، ال سيما عندما تكون األسواق غـري موثوقـة                 

ون قدرات املدارس علـى     أسعار السلع الغذائية األساسية متقلبة إىل حد كبري، أو عندما تك           أو
وقد أدى تقدمي احلصص الغذائية املرتلية للفتيـات املواظبـات علـى            . توفري الوجبات حمدودة  

 يوماً يف الشهر على األقل، إىل زيادة معدل االلتحـاق اإلمجـايل باملـدارس               ٢٠الدراسة ملدة   
. )٢٣(٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل الفتـرة     ١٩٩٩-١٩٩٨ يف املائة بـني الفتـرة مـن          ١٣٥ بنسبة
أفغانستان، زاد معدل االلتحاق باملدارس زيادة كبرية منذ اإلطاحة حبكم حركة طالبـان              ويف
كان التحاق الفتيات باملدارس ال يزال منخفضاً للغاية مقارنـة بالتحـاق              وإن ٢٠٠١عام   يف

 بسبب املعايري الثقافية، وعـدم تـوافر        - )٢٤()٢٠٠٨ يف عام    ٠,٣٥ويقع عند نسبة    (الفتيان  
ويسعى برنامج األغذية العاملي إىل سد هـذه الفجـوة          . افة الصحية واحلالة األمنية   مرافق النظ 

 لتر من الزيوت النباتية على الفتيات، شريطة مواظبتـهن          ٣,٧بتوزيع حصة شهرية غذائية تبلغ      
ويف مالوي، أدى إدخال حصص غذائية مدرسية يف برنامج         .  يوماً يف الشهر   ٢٢على الدراسة   

 كيلوغرام من الذرة شهرياً للفتيات واألطفال اليتامى الذين         ١٢,٥بلغ مقدارها   التغذية املدرسية   
 يف املائة على األقل من أيام الدراسة، إىل زيادة نسبة التحـاق             ٨٠يواظبون على الدراسة بنسبة     

ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، اليت يتسم فيهـا  .  يف املائة  ٣٧,٧الفتيات باملدارس بلغت    
 الفتيات يف املدارس باالخنفاض الشديد، وال سيما يف املناطق الريفية، ولـدى بعـض               تسجيل

اجملموعات اإلثنية، يتلقى التالميذ حصصاً غذائية مرتلية أسرية مـن الـسمك املعلـب واألرز               
 ٢٠٠٢ ويف الفتـرة مـن    . املطعم باليود كحافز للوالدين إلرسال أوالدهم إىل املدارس        وامللح
 ٦٠  معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية اليت تستفيد من الربنـامج مـن           ، زادت ٢٠٠٨ إىل
  .)٢٥( يف املائة بالنسبة للفتيات٨٤ إىل ٥٣ يف املائة بالنسبة للفتيان ومن ٨٨ إىل

__________ 

)٢١( N. Chaudhury and D. Parajuli, "Conditional Cash Transfers and Female Schooling: The Impact of 
the Female School Stipend Program on Public School Enrollments in Punjab, Pakistan", World 

Bank Policy Research Working Paper 4102 (December 2006). 
)٢٢( R. Khera, "Mid-day meals in primary schools: Achievements and challenges", Economic and 

political weekly, vol. 41, No. 46 (2006), pp. 4742–4750. 
  عاماً من التغذيـة املدرسـية      ٤٥املمارسات اجليدة من خالل     . التعلم من التجربة  برنامج األغذية العاملي،     )٢٣(

 .٥٣، الصفحة )٢٠١٢(
 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة  )٢٤(
 .٥٢ و٤٩املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٥(
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وميكن أن يكون لربامج التغذية املدرسية أيضاً آثار مضاعفة هامة علـى االقتـصاد                -١٩
آنفاً عن برنامج وجبات منتصف النهار يف اهلند أنه خلق          وتبني من الدراسة املذكورة     . احمللي

ففي املدارس اليت أُخذت كعينات، كان أكثر من ثلثي الطهـاة     : فرص عمل للنساء الفقريات   
واألمثل، يف إطار هذه الربامج، هو وجوب . من النساء، وغالباً من خلفيات تعاين من احلرمان

ظيف، ودفع أجور معيشية للنساء الاليت يـوظفن        منح األولوية لألشخاص احملرومني عند التو     
ويتيح شراء األغذية وجتهيزها حملياً فرصاً سوقية ملنتجـي األغذيـة           . من خالل هذه الربامج   

ويف هذا الصدد، توصي املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء          . ومقدمي اخلدمات احملليني  
للمساعدة الغذائية، الذي ميكن أن حيقق التكامل       بدراسة فوائد الشراء احمللي، بالنسبة      "الدول  

بني االحتياجات التغذوية للمتأثرين نتيجة انعدام األمن الغذائي، واملصاحل التجارية للمنتجني           
 ٢٠٠٩يونيـه  /حزيران ١٦ املؤرخ ١١٩٤٧ويف الربازيل، يشترط القانون رقم   . )٢٦("احملليني

 يف املائة   ٣٠ مليون طفل،    ٤٩الذي يستفيد منه     أن يستمد الربنامج الوطين للتغذية املدرسية،     
وميكن أيضاً تشجيع إقامة روابط مع برامج األشغال العامـة          . من أغذيته من املزارع األسرية    

  .حيث ميكن دفع أجور للنساء املتعطالت الفقريات مقابل طهي الوجبات يف املدارس
ات يف مرحلة الحقة من عمرهن،      وباإلضافة إىل زيادة الفرص االقتصادية املتاحة للفتي        -٢٠

فإن زيادة التحاق الفتيات باملدارس ترجئ زواجهن املبكّر وميكن بالتايل أن خيفض عدد األطفال     
ويتـسبب  . لكل امرأة، ويتيح بذلك ملزيد من النساء فرص احلصول على عمل بدخل أعلـى             

ها املرأة عدة أطفال،    اخنفاض مستويات التعليم والزواج املبكر يف نشوء حلقات مفرغة تنجب في          
وارتفاع مـستويات التعلـيم     . مما حيد من فرص حتسني تعليمها وإجياد عمل هلا خارج املرتل          

للمرأة بالتحكم يف خصوبتها، وميكّنها من اختاذ قرارات عن علم فيما يتعلق بـصحتها               يسمح
  .)٢٧(تصاديةاجلنسية وتنظيم أسرهتا، مما ينتج عنه تقليل عدد األطفال وحتسني ظروفها االق

ولئن كان حتسني احلصول على التعليم أساسياً خللق تلك الفرص االقتصادية للمرأة،              -٢١
وتشمل هذه التدابري سياسات    . فإن هذه اجلهود لن تكون فعالة إال باالقتران مع تدابري أخرى          

عمالة نشطة حتسن تدرجيياً متثيل املرأة يف مجيع القطاعات وتضع حـداً للتقـسيم الرأسـي                
؛ وتدابري ترمـي إىل     )٢٨(واألفقي لسوق العمل حيثما وجد، من خالل اختاذ إجراءات إجيابية         

التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية، وحصول العمال ذوي املسؤوليات األسرية علـى             
بـشأن  ) ١٩٨١(١٥٦عمل، على النحو الذي تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            

__________ 

درجيي للحـق يف غـذاء      مبادئ توجيهية طوعية لدعم اإلعمال الت     منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٢٦(
ُيشار إليها فيما بعد باملبادئ التوجيهيـة للحـق يف          ) (٢٠٠٥روما،   (كاٍف يف إطار األمن الغذائي الوطين     

 .٢-١٤، املبدأ التوجيهي )الغذاء
)٢٧( O. Galor and D.N. Weil, "The Gender Gap, Fertility and Growth", American Economic Review, 

vol. 86, No. 3 (1996), pp. 374-387. 
، اليت تنص علـى     ١، الفقرة   ٤ من املادة    ١انظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الفقرة            )٢٨(

 ".اختاذ تدابري خاصة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة"
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وينبغي أن يقترن هذان التدبريان جبهود لكسر القوالـب         . ؤوليات األسرية العمال ذوي املس  
النمطية اجلامدة املتعلقة بأدوار اجلنسني، ليس فقط فيما يتعلق بنوع العمل الذي تؤديه املـرأة         

والواقع، أنه . وإمنا أيضاً فيما يتعلق بتوزيع املسؤوليات بني املرأة والرجل يف أداء املهام األسرية
 بأجر أكثر من أي وقت مضى، فإن نصيبهن مـن          ن مزيداً من النساء يعمل     أن لرغم من على ا 

  . املسؤوليات األسرية مل ينقص

  حصول املرأة على احلماية االجتماعية  -ثالثاً  

يتضمن احلق يف الضمان االجتماعي، على النحو الذي يكفله العهد الدويل اخلـاص               -٢٢
 احلصول على الرعاية الصحية؛ واالسـتحقاقات       ،ثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   

واخلدمات لألشخاص الذين ليس هلم دخل ناتج عن العمل بسبب املـرض، أو العجـز، أو                
األمومة، أو إصابة العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد األسرة، مبا يف ذلـك                 

 أو املعاشات التقاعدية غري القائمة على       املعاشات التقاعدية القائمة على نظام دفع اشتراكات      
نظام دفع اشتراكات جلميع األشخاص املسنني؛ وتقدمي دعم كاف لألسرة واألطفال لتغطية            
تكاليف الغذاء واملالبس واملسكن واملاء ومرافق النظافة الـصحية؛ واسـتحقاقات الورثـة             

ؤخذ يف حاالت كثرية بعني     ويالحظ املقرر اخلاص أن الوضع اخلاص للمرأة ال ي        . )٢٩(واليتامى
  .وهناك ثالثة أمثلة ميكن أن تفيد يف توضيح ذلك. االعتبار لدى وضع الربامج وتنفيذها

  )٣٠(برامج التحويالت االجتماعية  -ألف  

يتخذ معظم برامج التحويالت االجتماعية شكل برامج حتويالت نقديـة ميكـن أن       -٢٣
حويالت النقدية غري املشروطة بـصورة      ويتسق برنامج الت  . تكون مشروطة أو غري مشروطة    

أفضل مع فكرة أن احلماية االجتماعية حق من حقوق اإلنسان ينبغي أن يستفيد منه مجيـع                
الذين حيتاجون إىل دعم لدخلهم، وأهنا حتد من خماطر نقص اإلدماج، كما ميكن أن تكـون                

ثالثة من بلـدان    وخلصت مقارنة أجريت يف     . إدارهتا أيسر يف حالة ضعف القدرة اإلدارية      
 يف املائة من التكاليف اإلداريـة  ١٨أمريكا الالتينية إىل أن التحقق من االمتثال للشروط ميثل       

  .)٣١( يف املائة من التكاليف اإلمجالية٢للربنامج و

__________ 

بـشأن احلـق يف     ) ٢٠٠٨(١٩م رقم   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العا        )٢٩(
 .الضمان االجتماعي

انظر أيضاً تقارير اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، الـيت تركـز علـى احلمايـة                    )٣٠(
 ).A/64/279 وA/HRC/14/31(االجتماعية 

)٣١( N. Caldes et al., "The cost of poverty alleviation transfer programs: A comparative analysis of 
three programs in Latin America", World Development, vol. 34, No. 5 (2006), pp. 818-837. 
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ومع ذلك، تزايدت يف السنوات األخرية التحويالت النقدية املشروطة، األمر الـذي              -٢٤
تعلقة باالستدامة املالية لربامج التحويالت النقدية غـري املـشروطة،          يعود جزئياً إىل الشواغل امل    

وجزئياً إىل تشجيع األسر الفقرية على زيادة االستثمار يف أطفاهلا، وبالتايل احلد من انتقال الفقر               
وتستهدف هذه التحويالت النقدية املشروطة بوجه عام بعض املناطق الفقـرية،           . بني األجيال 

وهي تقدم بوجه عام إعانات تكميليـة نقديـة         . ك املناطق، األسر الفقرية   وتستهدف داخل تل  
أحياناً تغذوية، عادةً إىل األم أو إىل الشخص الرئيسي الذي يتوىل الرعاية شـريطة الوفـاء                 أو

وتتعلق هذه الشروط يف األغلب األعم بتسجيل األطفال يف املدارس ومـستوى            . بشروط معينة 
ا، واملواظبة على مواعيد زيارات مرافق الرعاية الصحية قبل الـوالدة           املواظبة على الدراسة فيه   

وناقش املقرر اخلـاص    . وبعدها لضمان تلقي األطفال التطعيمات املناسبة وفحص مدى منوهم        
خاصة ببعثات سابقة التحويالت النقدية املـشروطة املعروفـة الـيت أُطلقـت يف               يف تقارير 
 A/HRC/13/33/Add.6 ((Bolsa Familia)ويف الربازيـل     (Progresa/Oportunidades) املكسيك

وهناك مثل مبكر هو مشروع مساعدة املدارس الثانوية النـسوية يف           ). A/HRC/19/59/Add.2و
 ٢٠٠٢يوليه  /واكتمل يف متوز  )  أعاله ١٦انظر الفقرة    (١٩٩٣الذي انطلق يف عام     بنغالديش،  

التـسجيل  (روع إىل زيادة املشاركة يف التعليم  ويرمي هذا املش  . مبشروع معونة التعليم االبتدائي   
ألطفال املدارس االبتدائيـة مـن      ) يف املدارس، واملواظبة على الدراسة، وحتسني األداء التعليمي       

 ماليـني   ٥قُدر عدد هؤالء التالميذ أوالً بأكثر مـن         (األسر الفقرية يف كافة أحناء بنغالديش       
وعلى الرغم من نـشوء مـشاكل       . ر املستهدفة من خالل تقدمي مدفوعات نقدية لألس      )تلميذ

كبرية تتعلق بتحديد املستهدفني من الربنامج يف مرحلته األولية، فإنـه حيـسب لـه حتـسني                 
  .الدراسي التحصيل

والشروط القائمة تستحق الترحيب بقدر ما أنه بإمكاهنا أن حتّسن التحصيل الدراسي   -٢٥
لنقدية املشروطة عادة للنـساء باعتبـارهن       كذلك ُتمنح استحقاقات التحويالت ا    . للفتيات

 يف املائة من متلقيات التحويالت النقدية يف الربازيل موجهة          ٩٤ -لألسر  " مقدمات الرعاية "
ويتوقع أن يؤدي هذا إىل تعزيز دورها التفاوضي داخل األسرة، وإن كانت هذه             . )٣٢(للمرأة

متـنح  "لتوجيهية للحق يف الغذاء بأن وتوصي املبادئ ا. )٣٣(النتيجة بعيدة عن أن تكون تلقائية     
الدول األولوية لتوجيه املساعدة الغذائية من خالل املرأة كوسيلة لتعزيز دورها يف صنع القرار              

). ٤-١٣املبـدأ التـوجيهي   ". (ةوضمان أن ُيستخدم الغذاء لتلبية احتياجات األسرة الغذائي    

__________ 

)٣٢( R. Holmes and N. Jones, “Rethinking social protection using a gender lens.” Working Paper 320. 
(London, Overseas Development Institute, 2010), p. 15. 

أظهرت تقييمات التحويالت النقدية املشروطة حيثما قدمت إىل املرأة تأثرياً حمدوداً للغاية علـى عالقـات                 )٣٣(
 -الفـرص   /التقـدم : األمهات يف خدمة الربنامج اجلديد ملكافحة الفقر      "موليين،  . م(القوى داخل األسرة    

) ٢٠٠٦(٤، رقم   ٤٠، اجمللد   "اعينيالسياسات واإلدارة االجتم  "،  "الربنامج املكسيكي للتحويالت املشروطة   
وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات اليت وثقت الطابع الواسع االنتـشار لـتحكم             ). ٤٤٠-٤٢٩الصفحات  

 .الرجال يف أجور النساء
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ثريات اجلنسانية للتحويالت النقدية يف     أنه خبالف هذه اجلوانب، مل يول اهتمام ُيذكر للتأ         إال
  : شأت يف هذا الصدد ثالثة شواغلوَن. تنفيذ الربامج من هذا القبيل

إن النهج الذي اعتمدته برامج التحويالت النقدية املشروطة ميكن أن يعزز             )أ(  
مقدمات "و" أمهات"  كالقوالب النمطية ألدوار كل من اجلنسني بسبب منح األولوية للنساء           

فالنساء يعول عليهن لـضمان أن      . ، بدالً من متكينهن، باعتبارهن مساويات للرجال      "لرعايةل
تستثمر األسرة يف األطفال، مما حدا ببعض الباحثني يف املوضوع إىل االدعاء بأن الـسياسات       
املركزة على األطفال مثل تلك اليت توضحها برامج التحويالت النقدية تنحو حنـو هتمـيش               

لـصاحل احتياجـات    [...]  وهتميش االهتمام باحتياجاهتا     ،رأة البالغة باملساواة  مطالبات امل "
  ؛)٣٤(األطفال، مبن فيهم الفتيات

إن الشروط توضع أحياناً بطرق ال تأخذ يف احلسبان بصورة كافية ضـيق               )ب(  
الوقت الذي تواجهه املرأة، ألهنا عادةً هي اليت يتوقع أن تكفل الوفاء بالشروط املوضـوعة،               

  سيما فيما تعلق بانتظام الزيارات إىل مراكز الرعاية الصحية؛ ال
حينما يكون االمتثال للشروط املوضوعة يتطلب من املرأة مغادرة األسرة،            )ج(  

فإن ذلك ميكن أن يشكل فرصة هلا للحصول على معلومـات بـشأن حقوقهـا وبـشأن                 
وُتمكنها مـن توسـيع شـبكة    املمارسات اليت ميكن أن ُتحسن النواتج التغذوية يف أسرهتا،  

إال أن املعايري الثقافية اليت حتد من تنقل املرأة، وافتقارها إىل الوقت ميكن             . عالقاهتا االجتماعية 
  .أن جتعل مشاركتها يف هذه الربامج مستحيلة

  برامج األشغال العامة  -باء  
 مصدر دخل آخر؛    ُتوضع برامج األشغال العامة لتوفري العمالة لألسر اليت ال يتوفر هلا            -٢٦

أو يف ) الغذاء مقابل العمل(أو غذائي  ) النقد مقابل العمل  (ويدفع األجر عادة يف شكل نقدي       
، )أو ُتدفع يف شكل سلع غذائيـة      (وألن العمل قاسٍ واألجور منخفضة      . شكل مزيج منهما  

 فإن األشخاص املعوزين حقاً الذين ال تتاح هلم خيارات أخرى، هم فقط الذين يـسعون إىل          
وميكن أن تـستخدم     .االستفادة من هذه الربامج، اليت تعترب بذلك برامج ملستفيدين خمتارين         

 حفر اآلبار   أو من قبيل مشاريع الري،   (برامج اإلشغال العامة يف إنشاء البنية األساسية املادية         
 ل،مثل إقامة املصاطب على سفوح الـتال      (يف تقدمي اخلدمات البيئية     ) تعبيد الطرق الريفية   أو
) غرس األشـجار    أو إجراء تعديالت أخرى يف املعامل الطبيعية لتيسري حفظ مياه األمطار          أو

  .تساهم مجيعاً يف حتقيق أهداف التنمية الطويلة األجل

__________ 

)٣٤( J. Jenson, "Lost in Translation: The Social Investment Perspective and Gender Equality", Social 
Politics, vol. 16, No. 4 (2009), pp. 446-483. 
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وينص قانون املهامتـا غانـدي      . وختصص مشاريع أشغال عامة كثرية حصة للمرأة        -٢٧
، الذي اسُتحدث يف    ")ن الرعاية الريفية  قانون غاندي لضما  ("لضمان العمالة الريفية الوطنية     

، على ختصيص ثلث فرص     ٢٠١٠-٢٠٠٩ مليون أسرة يف الفترة      ٥٢,٥ وأفاد   ٢٠٠٥ عام
ويذهب برنامج اإلعالة الريفية يف بنغالديش إىل أبعد مـن ذلـك؛ وهـو       . )٣٥(العمل للمرأة 

 ٦٠ ٠٠٠ امرأة ريفية لصيانة     ٥٠ ٠٠٠برنامج شامل جلميع النساء يوظف بنجاح أكثر من         
ولئن كان احلصول على عمل يف هذه الربامج ميكن أن يـشجع            . )٣٦(ميل من الطرق الرملية   

متكني املرأة، فإن إيالء قدر أكرب من االهتمام إىل التأثريات اجلنسانية ميكن أن يزيـد فوائـد                 
  :الربامج زيادة كبرية بالنسبة للمرأة

ج بسبب املشقّات الشديدة الـيت      فاملرأة قد ختتار عدم املشاركة يف هذه الربام         )أ(  
تفرضها عليها والصعوبات اليت ميكن أن تواجهها يف التوفيق بني عملها ومسؤولياهتا يف اقتصاد              

ولـذلك ينبغـي أن تؤخـذ       . وقد يكون نظام احلصص غري فعال يف معاجلة ذلك        ". الرعاية"
: شغال العامة يف االعتبـار    يتعلق باملشاركة يف برامج األ     الصعوبات اليت قد تواجهها املرأة فيما     

. واختاذ التـدابري الالزمـة للتكيـف معهـا    " الرعاية"وينبغي االعتراف مبسؤولياهتا يف اقتصاد     
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُيؤخذ يف االعتبار يف حتديد مواعيد العمل ضيق الوقـت الـذي                 

ال الستقطاب مزيـد مـن      تعاين منه املرأة بصفة خاصة، وينبغي تنفيذ الرعاية املؤسسية لألطف         
وحيثما تقع رعاية األطفال يف مواقع العمل على عاتق النساء املعاقات عن العمل بسبب              . النساء
ولـذلك  . العجز، فإن ذلك ميكن أيضاً أن يزيد الفرص اليت يتيحها الربنامج للمـرأة              أو السن

جود مخسة أطفال على يف حالة و"يتضمن قانون غاندي لضمان العمالة الريفية حكماً مؤداه أنه        
األقل تقل أعمارهم عن ست سنوات يف موقع العمل، ُتكلف إحدى العامالت برعايتهم وُيدفع              

 إال أن تنفيذ هذه الفقرة    " هلا نفس األجر الذي يتلقاه سائر العمال يف إطار قانون العمالة الريفية           
ربنامج ُيحجمن عن إحـضار     يزال متفاوتاً إىل حد كبري ألن معظم النساء الاليت يعملن يف ال            ال

وأوضح تدقيق اجتماعي لتنفيذ برنامج قانون غاندي لضمان الرعاية         . أطفاهلن إىل مكان العمل   
تتاح هلن ُسُبل الوصول إىل       ال  يف املائة من النساء الاليت أُجريت معهن مقابالت        ٧٠الريفية أن   

 يف املائة منهن بوجود هـذا       ٦٥تعلم نسبة     مل قع العمل، بينما  اتسهيالت رعاية األطفال يف مو    
  ؛)٣٧(احلكم يف القانون

__________ 

 يف املائـة    ٤٨الواقع أن معدل مشاركة املرأة يتجاوز هذا احلد األدىن كـل عـام، وقـد بلـغ نـسبة                     )٣٥(
 برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،    -منظمة العمل الدولية    ( على املستوى الوطين     ٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف
، "ة الناجحـة علـى مـستوى القاعـدة الـشعبية       خربات احلماية االجتماعي  . تقاسم اخلربات االبتكارية  "
 ).٢٧٦، الصفحة )٢٠١١العاملية للتنمية بني اجلنوب واجلنوب،  األكادميية(

)٣٦( C. Solomonو S. Devereux ،"ورقـة  "مسائل تتعلق بالعمالة والفقر. اخلربة الدولية: برامج خلق العمالة ،
 .٣١ ، الصفحة)٢٠٠٦جنيف، منظمة العمل الدولية،  (٢٤املناقشة 

)٣٧( S. Narayanan ،"ضمان العمالة وعمل املرأة ورعاية األطفال" ،Economic Political Weekly  ٤٣، اجمللـد ،
 .١٢-١٠، الصفحات )٢٠٠٨(٩العدد 
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وميكن أن حيدث استبعاد مماثل للنفس عندما يكون العمل املقترح يف إطار              )ب(  
ينتهك بعـض     أو )أكثر مالءمة للرجال  (برامج األشغال العامة شاقاً للغاية من الناحية البدنية         

ويتمثل التحدي الكائن يف هذه احلالة يف ضمان        . املعايري الثقافية املتعلقة باملهام املناسبة للمرأة     
أن يراعي تقسيم املهام يف الربامج، القيود احملددة املفروضة على املرأة بدون تعزيز القوالـب               

وميكـن  . وميكن أن يتحقق ذلك باتباع هنج مرحلـي       . النمطية اجلامدة بشأن دور اجلنسني    
متنح األولوية  " معقولة"  أو "خفيفة"مال  خالل مرحلة أوىل، تعيني بعض األعمال على أهنا أع        

تسند إىل الرجـال؛ وميكـن      " شاقة"فيها للمرأة، وبعض األعمال األخرى باعتبارها أعماالً        
إدراج بعض املهام اليت تؤديها املرأة عادةً يف برامج األشغال العامة، على سبيل املثال إعـداد                

ويف الوقت ذاته، ينبغي    .  اخلاصة باجملتمع احمللي   العناية بالبساتني   أو الغذاء يف املطابخ اجملتمعية   
وأثناء مرحلة ثانية، وبغية احلد مـن       . ضمان أن ُتدفع للنساء نفس األجور اليت تدفع للرجال        

خماطر أن يعزز هنج من هذا القبيل القوالب النمطية اجلامدة املتعلقة بأدوار اجلنـسني، ميكـن        
أداء املهام اليت ُتسند عادةً إىل الرجل، حبيـث حيـدث   تشجيع املرأة تدرجيياً على تعلُّم كيفية   

  ؛)٣٨(يف الوقت املناسب" حتول يف األدوار"
ميكن أن ُتستخدم الفوائد املتأتية من الربنامج يف تيسري وضع املرأة الريفية يف               )ج(  

وعلـى  . )٣٩(اجملاالت املعنية، مبا يتفق مع حتقيق هدف احلد من األعباء اليت تقع على كاهلها             
زرع األشجار أن ُيقلل من الوقت الذي تـستغرقه           أو بيل املثال، ميكن حلفر اآلبار العميقة     س

وحـسبما يوضـح    . احلطب يف اجملتمع الذي تؤدي فيه هذه األعمال         أو املرأة يف جلب املاء   
برنامج شبكة السالمة اإلنتاجية يف إثيوبيا، القائم على دفع األجر نقداً مقابل العمـل، فـإن                

شغال العامة ميكن أن تفيد يف دعم العمل الزراعي يف األراضي اخلاصـة باألسـر               برامج األ 
وميكن لألشغال  . املعيشية اليت ترأسها إناث وتعاين بوجه عام من نقص مزمن يف اليد العاملة            

العامة أن تفيد يف حتسني البنية األساسية املادية يف املناطق الريفية وإنشاء تكنولوجيات جتهيز              
وميكـن أن   . )٤٠( بغية احلد من األعمال املرتلية املتمثلة يف الطبخ وغسيل املالبـس           األغذية،

 تتضمن برامج األشغال العامة أيضاً أعمال اإلرشاد الصحي، وتعليم القراءة والكتابة للبالغني           
) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة البشرية املكتسب      /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية      أو

  كن أن جتتذب النساء بصورة مباشرة؛اً أعمال ميوهي مجيع
ينبغي إشراك املرأة يف تصميم وتقييم برامج األشغال العامة، إذ ميكـن أن               )د(  

يضمن ذلك حتقيق التوازن السليم بني احلاجة إىل هنج يتسم باحلساسية إزاء املـساواة بـني                
وميكنه أن يساعد أيضاً يف . جلنسنياجلنسني، وخماطر تعزيز األفكار النمطية املقولبة عن أدوار ا   

__________ 

)٣٨( S. Devereux and C. Solomon ،"برامج خلق العمالة) " ٤٠، الصفحة )٣٦انظر احلاشية . 
)٣٩( R. Antonopoulos, "The right to a job, the right types of projects: Employment guarantee policies 

from a gender perspective", Working Paper 516. (New York, The Levy Economics Institute of 
Bard College, 2007). 

 منظمـة العمـل الدوليـة،       - الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      -منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       )٤٠(
 .٣٥، الصفحة )٢٠١٠روما،  (سبل متميزة للخروج من الفقر: اجلنسانية للعمالة الزراعية والريفية ألبعادا
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. تـدفع نقـداً   إذا كانت تدفع يف شكل غذاء أو     حتديد طرائق دفع األجور وبوجه خاص ما      
ولئن كانت املدفوعات النقدية تتيح للمستفيدين قدراً أكرب من االختيار، فإهنا ميكن أن ُتيسر              

جر املـدفوع إلكترونيـاً يف      يودع األ  سيما عندما ال   أيضاً حتكم الرجال يف أجور النساء، ال      
يكون الدفع نقداً حالً مفضالً إذا كان شراء الغـذاء           كذلك ال . حساب مصريف باسم املرأة   
يكن توريد بعض املواد الغذائية  تكن األسواق موثوقة أو مل     إذا مل  يتطلب الكثري من الوقت أو    

والواقع أن املرأة ميكن   . بسبب التقلب الشديد يف األسعار يف السوق       ، أو )٤١(األساسية مستقراً 
تلقيه على أساس يومي بدالً      أن تعرب عن تفضيلها تلقي األجر يف صورة حصص غذائية أو          

وهذه املسائل . سيما إذا كان الشاغل األول هلا هو اإلعالة اليومية ألسرهتا من تلقيه شهرياً، ال
ربامج اليت ُيقصد هبا أن تعود      ميكن معاجلتها إال من خالل مشاركة املرأة الفعالة يف بلورة ال           ال

 ووسيلة  - ومصدراً للتمكني    -وبالتايل، فإن املشاركة تشكل غاية يف حد ذاهتا         . عليها بالنفع 
 ألهنا ميكن أن تزيد إىل حد كبري فعالية الربامج وقدرهتا على إحداث فـارق حنـو             -كذلك  

  .األفضل بالنسبة للمرأة

  برامج حتويل األصول  -جيم  
طار برامج حتويل األصول، أصولٌ إنتاجية من قبيل املاشية الـصغرية، إىل            تقدم يف إ    -٢٨

د السكان فقراً، ختطـي     برناجمها املوجه إىل أش   وتربهن بنغالديش يف    . األسر املعيشية الفقرية  
، وهي منظمـة غـري     ٢٠٠٢ الذي أطلقته مجعية تنمية املوارد يف اجملتمعات عام          حدود الفقر 

فهذا الربنامج يأخذ يف االعتبار، على سبيل       . هنج يراعي اجلنسني  حكومية، على فوائد توخي     
املثال، واقع أن األسر املعيشية اليت ترأسها اإلناث تعاين غالباً من قيود أكثر يف جمال العمـل                 

، واخنفاض نسبة ذوي الـدخل إىل املعـالني، علـى           "الرعاية"بسبب مسؤوليات املرأة عن     (
أصوالً، مثل الدواجن اليت تتطلب قدراً أقل مـن العمـل يف            ويوفر  ) السواء، يف تلك األسر   

إىل تعزيز  أيضاً  تسعى مجعية تنمية املوارد يف اجملتمعات        و .)٤٢(تربيتها، وتصبح مصدراً للدخل   
قدرة املستفيدين على استخدام األصول بصورة منتجة، وتشجع على الـتمكني الـسياسي             

بعة أعضاء للحد من الفقر يف القرى، تتـألف  وينص الربنامج على إنشاء جلان من س    . للفقراء
بأشد السكان  ، واملستفيدين من الربنامج اخلاص      يف اجملتمعات من ممثلني جلمعية تنمية املوارد      

. ، فضالً عن أفراد حمترمني من النخب مالكة األراضي والنخب الثرية يف اجملتمع احمللـي              فقراً
 .ألعيان احملليني بغية احلصول علـى دعمهـم       املشاركة النشطة ل  حتقيق  ربنامج، إىل   يسعى ال و

د من سلطة النخب احمللية كجزء من األولويات اخلاصة بالتـدخالت        احلمن العمل على     بدالً
  .لفقرحلد من االرامية إىل ا

__________ 

)٤١ ( A. Dejardin, “Public Works Programmes: A Strategy for Poverty Alleviation: The Gender Dimension”, 
Issues in Development, Discussion Paper 10 (Geneva, ILO, 1996), p. 14. 

)٤٢( R. Holmes and N. Jones, “Rethinking social protection using a gender lens” (see footnote 32), p. 
16; I. Matin et al., “Crafting a Graduation Pathway for the Ultra Poor: Lessons and Evidence from 

a BRAC Programme”, Working Paper No. 109 (Chronic Poverty Research Centre, 2008). 
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  حصول املرأة على املوارد اإلنتاجية  -رابعاً  
يكـون الرجـال    بسبب املعايري اجملتمعية السائدة واألدوار اخلاصة بكال اجلنسني،           - ٢٩

غالباً، بسبب ارتفاع مستوى تعليمهم وتعرضهم لقدر أقل من القيود، يف وضـع أفـضل               
والنتيجـة  . لالستفادة من الفرص الناشئة عن خلق الوظائف يف قطاعي الصناعة واخلدمات         

، )على سبيل املثال هجرة النساء إىل العمل املـرتيل        (عدا بعض االستثناءات      هي أنه، فيما  
وتبقـى  . ل إىل اهلجرة أوالً من املناطق الريفية، لفترات أطول ولوجهات أبعد          يرتع الرجا 

 عاماً، غري ٣٥سيما النساء األكرب سناً نسبياً الاليت تتجاوز أعمارهن          ال - النساء يف القرية    
 لرعاية األطفال واملسنني، وعلى حنو متزايد، وللعناية أيـضاً          - املتعلمات واألقل استقاللية    

تكون غـري دقيقـة ومـن         والبيانات يف هذا اجملال غالباً ما     .  اخلاصة باألسر  بقطع األرض 
الصعب تفسريها، األمر الذي يعود جزئياً إىل عدم وجود بيانات مصنفة حسب اجلـنس،              

يرد يف اإلحـصاءات الرمسيـة،        ال" الكفاف"ألن قدراً كبرياً من مسامهة املرأة يف زراعة         
 - زراعة خيتلف من حمصول إىل آخر ومن نشاط إىل آخر       نصيب املرأة من العمل يف ال       وألن

ومع ذلك، وعلى وجه العموم فإن هذا . فحراثة األرض تظل يف الغالب مهمة يؤديها الرجل
  . )٤٣(التأنيث للزراعة موثق توثيقاً جيداً

ميكن أن حيدثه تأنيث الزراعة على األمن الغذائي        الذي  عرب عن القلق إزاء التأثري      وأُ  -٣٠
واقع أن املـرأة    وال. ي، بسبب العقبات اليت تواجهها املرأة واليت تؤثر سلباً على إنتاجيتها          احملل

، كما تواجه معايري ثقافية واجتماعيـة  امللكيةحقوق   أوفر هلا احلماية القانونيةتتو كثرياً ما ال 
فكيف ميكن مواجهة هذه التحديات؟ يـشكل حتـسني        . تعوق قدرهتا على حتسني إنتاجيتها    

غـري أنـه    . ئيسيتنيروسيلتني  يم املرأة وزيادة الفرص أمامها للعمل خارج نطاق الزراعة          تعل
بالنسبة للعدد الكبري من النساء الاليت يعتمدن على الزراعة، مبا يف ذلك وبـصورة متزايـدة                

، )٤٤، الفقـرة    A/HRC/19/59الوثيقـة   انظر  (املدن  ضواحي  زراعة يف   الالزراعة احلضرية و  
، لمرأة حتقيق النجاح كمنتجـة    اليت تتيح ل  فرص  ال بنفس القدر حتسني     -ح  مللِّ وا -املهم   من

 ٦-٨ملبدأ التـوجيهي  مبا يتفق مع ا    ،)٤٤(اجلنسنيتراعي  انتهاج سياسات زراعية    أيضاً   ويتعني
الكاملة وعلى قدم املـساواة يف      املرأة  من املبادئ التوجيهية للحق يف الغذاء، املتعلق مبشاركة         

يف الوصول إىل املوارد    و وامتالكها،    وراثة األرض واملمتلكات األخرى،    ها يف االقتصاد، وحق 
  .اإلنتاجية، مبا يف ذلك االئتمان، واألراضي، واملاء، والتكنولوجيات املالئمة

__________ 

وللحصول علـى   . ٩الصفحة  ) ١٠انظر احلاشية    (SOFA 2010لالطالع على مقارنة قطرية حديثة، انظر        )٤٣(
 The Feminization of Agriculture“ وآخرون، A. de Brauwمعلومات أحدث عن الظاهرة يف الصني انظر 

with Chinese Characteristics”, Discussion Paper 01189 (Washington, D.C., IFPRI, 2012). 
)٤٤( World Bank, “Agriculture for Development: The Gender Dimensions”, Agriculture for 

Development Policy Brief, (Washington, D.C., 2007). 
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 وسيلة رئيسية يف هذا الصدد وقد نـاقش املقـرر           الوصول إىل األراضي  ويشكل    -٣١
بالنـسبة  يوي الذي ميثله الوصول إىل األراضي ، الدور احل )A/65/281(اخلاص يف تقرير سابق     

 املرأة يف هذا    هلصغار املنتجني الزراعيني، واألمهية اليت يكتسيها التصدي للتمييز الذي تواجه         
اتفاقيـة  ، على حنو واضـح،      حق املرأة يف احلصول املتساوي على األراضي      تتناول  و. الصدد

تناوله قرارات عديـدة جمللـس حقـوق        ت كما   ،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 يف  ،التزم رؤساء الدول واحلكومات أيضاً    وقد  . اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف الغذاء      

 بشأن األهداف اإلمنائية    ٢٠١٠االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة الذي عقد يف          
على املمتلكات واألراضي، فضالً عن      بتعزيز ومحاية حصول املرأة على قدم املساواة         ،لأللفية

والواقع أن األراضي أكثر من جمرد أصل من األصول االقتصادية ينبغـي     . )٤٥(املوارد اإلنتاجية 
هي أيـضاً وسـيلة متكـني، ألن زيـادة          بل  . منتجةاستخدامها بصورة   بللمرأة  ُيسمح  أن  

هلا وُيسمح   صنع القرار    االستقالل االقتصادي الناتج عن امتالك األراضي يعزز دور املرأة يف         
  . كسب املزيد من التأييد االجتماعي واألسري واجملتمعيب

يتعلـق   فيماف. يتعلق باحلصول على األراضي    فيماوتواجه املرأة أشكال متييز متعددة        -٣٢
يف حالـة زوال    تزال القوانني يف بلدان كثرية متيز ضد املرأة، وحـىت             ال باألراضي املوروثة، 

 يتم غالباً االلتفاف على أحكام القوانني حتت ضـغط املعـايري االجتماعيـة              عناصر التمييز، 
وعلى سبيل املثال، عندما ترث شقيقة أراضي على قدم املساواة مع أشقائها، يتعني             . والثقافية

احلفـاظ علـى    ، إذا أرادت بدالً من نصيبها مـن األرض اً إمجالياًمبلغتلقيها عليها أن تقبل    
املرأة عن طريق الزواج يف     تكتسبها  يتعلق باألرض اليت     فيماو. )٤٦(ائها جيدة مع أشق   عالقات

 سيما يف جنويب آسيا، يطبق نظام تظل فيه األصول اليت يشملها الـزواج        ال عدد من املناطق،  
لقرين الذي اكتسب األصول املذكورة من أمواله     حد ا أثناء الزواج ملكية فردية أل    تكتسب   أو

باملسامهة عترف  ي تائج غري منصفة إىل حد كبري ألنه ال       يؤدي إىل ن  لكن هذا النظام    . الشخصية
املرتل، وتنشئة األطفـال،    غري النقدية اهلامة اليت تسهم هبا املرأة يف األسرة من خالل العناية ب            

  .)٤٧(أداء خمتلف األعمال املرتلية األخرى  أوورعاية املسنني،
أوالً غـري   فهي  . )٤٨(اخلدمات اإلرشادية وتواجه املرأة التمييز أيضاً يف الوصول إىل          -٣٣

 قد حتظـر    ،يف بعض السياقات  و ، وحىت اآلن  .ممثلة متثيالً كافياً بني موظفي خدمات اإلرشاد      
  بني امرأة مزارعة وعامـل زراعـي ذكـر،         عية والثقافية حدوث االتصال   القواعد االجتما 

__________ 

)٤٥( General Assembly resolution 65/1, para. 72 (k) and (l). 
)٤٦ ( N. Ramachandran, "Women and food security in South Asia: Current issues and emerging concerns", 

UNU/World Institute for Development Economics Research (WIDER), 2006/131 (2006). 
 The Gender Asset and Wealth Gaps: Evidence fromانظر على سبيل املثال معهـد اإلدارة اهلنـدي،    )٤٧(

Ecuador, Ghana and Karnataka, India (Bangalore, 2011). 
)٤٨( World Bank and IFPRI, Gender and governance in rural services: Insights from India, Ghana, 

and Ethiopia (Washington, D.C., 2010). 
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 إىل ذلك، قـد يكـون       وباإلضافة. مهجورة  أو أرملة  أو عندما تكون املرأة وحيدة    سيما ال
اخلدمات اإلرشادية  تنحو  وثانياً،  . لقيود اخلاصة اليت تواجه املرأة    إملاماً با املوظفون الذكور أقل    

حبيـث   ،حنو افتراض أن أي معارف تنقل إىل الرجال ستصل شيئاً فشيئاً تلقائياً إىل النـساء              
االعتبـار القيـود    االجتماعات بدون أن تؤخذ يف      كذلك تنظم   منها بنفس القدر،    يستفدن  

مـة  ئ االخـتالالت القا   ويعزز ذلك . يتعلق بالوقت والتنقل   فيمااخلاصة اليت تعاين منها املرأة      
، كما يهمل حقيقة أن احتياجات املـرأة قـد          يتعلق بصنع القرار داخل األسرة     قبل فيما  من

  .تكون خمتلفة عن احتياجات الرجل
على وجـه   ون بالغ الصغر تستهدف غالباً      فنظم االئتما  .هو التمويل واجملال الثالث     -٣٤

.  عقبات يف احلصول على االئتمـان      ،التحديد، املرأة الريفية اليت تواجه، رمبا أكثر من الرجل        
ينطوي حتسني حصول املـرأة       ال إال أنه ميكن إىل حد بعيد عمل املزيد يف هذا الصدد فأوالً،           
وقد أقـر   . استخدام هذه القروض  الريفية على القروض بالضرورة على إمكان سيطرهتا على         

 يف صنع القرار    يف زيادة مشاركتها   إىل املرأة    ةبعض برامج التمويل البالغ الصغر املوجه     بنجاح  
كما أنه يؤدي يف    يتعلق بتنظيم األسرة وتربية األطفال،       فيماسيما    ال داخل األسرة املعيشية،  

العمل املرتيل ألن املـرأة  من رب ن يف األسرة بنصيب أكبعض األحيان إىل اضطالع أفراد آخري  
أعماهلـا  إنفاق مزيد من الوقـت يف       حنو  تنحو  اليت تستفيد من برنامج لالئتمان بالغ الصغر        
نامج تنمية موارد صغار املزارعني،     ويشكل بر . التجارية، وتسهم بقدر أكرب يف دخل األسرة      

 غري أن األدلـة     .)٤٩( ذلك  على االًالذي أطلقته احلكومة اإلندونيسية يف مستهل التسعينات مث       
أعلى من  ) مقاسة مبعدالت سداد القروض   (وملّا كانت اجلدارة االئتمانية للمرأة      . العامة متباينة 

مالئم من جانـب    " كوسيط"جدارة الرجل، فإن املرأة ميكن أن تستخدم من الناحية العملية           
وينطوي هـذا علـى     . رالعاملني امليدانيني التابعني ملؤسسات اإلقراض وأفراد األسرة الذكو       

خماطر إثارة توترات متزايدة داخل األسرة عندما ال مينح الزوج أو قريب ذَكَر آخر املرأة املال                
ليتيح هلا سداد القرض يف الوقت املناسب أو عندما ال تستطيع املرأة الوصول إىل القروض اليت      

ر يف املناطق الريفيـة يف      والنساء الاليت يستفدن من االئتمانات بالغة الصغ      . )٥٠(حصلت عليها 
بنغالديش، على سبيل املثال من خالل بنك غرامني ال يستخدمن القروض يف تسيري أعماهلن              

وبدالً من أن يصبحن أنفسهن صاحبات مـشاريع، يـستخدمن          . التجارية اخلاصة إال نادراً   
 ذكور مـن    القروض غالباً لدعم رأس مال املشاريع التجارية القائمة اليت يديرها عادة أفراد           

__________ 

)٤٩( R.D.M. Panjaitan-Drioadisuryo and K. Cloud, "Gender, Self-Employment, and Microcredit 
Programs: An Indonesian Case Study", The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 39, 

No. 5 (1999), pp. 769-79. 
)٥٠( A.M. Goetz and R. Sen Gupta, "Who Takes Credit? Gender, Power, and Control Over Loan Use in 

Rural Credit Programs in Bangladesh", World Development, vol. 24, No. 1 (1996), pp. 45- 63; A. 
Rahman, "Micro-credit initiatives for equitable and sustainable development: who pays?", World 
Development, vol. 27, No. 1 (1999), pp. 67–82; Sujata Balasubramanian, 'Why Micro-Credit May 
Leave Women Worse Off: Non-Cooperative Bargaining and the Marriage Game in South Asia", 

Journal of Development Studies (2012), pp. 1-15 (DOI:10.1080/00220388.2012.709618). 
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وقد مت التوصل إىل نتائج مماثلـة  . )٥١(األسرة أو لدعم أزواجهن يف حبث مشاريع بالغة الصغر  
  .)٥٢(يف أندرابراديش باهلند

ثانياً، هناك حالة توتر متأصلة بني األمل يف إمكان استخدام برامج التمويـل بـالغ                 -٣٥
ف دعم أفقـر النـساء ذوات       الصغر كوسيلة قائمة بذاهتا مالياً للتصدي للفقر الريفي، وهد        

 ألهنن قد يكن غري مؤهالت أو أميـات           -القدرة املنخفضة على حتسني مستوياهتن اإلنتاجية       
والنتيجـة  . أو ال يستطعن االنتقال خارج نطاق األنشطة املرتلية بسبب مسؤولياهتن األسرية          

تزايدة، فإهنـا تفيـد   هي أنه بينما تستهدف برامج التمويل بالغ الصغر املرأة الريفية بصورة م         
بصورة رئيسية املرأة اليت لديها بالفعل معظم األصول أو لديها أقارب ذكور للعمل معهـا،                   

يتمثـل يف   " اقتـصاد صـغري   "وال تصل هذه الربامج غالباً إىل أفقر النساء الاليت يعملن يف            
لنامجـة عـن    معامالت صغرية جداً، تبلغ من الصغر يف الواقع حداً جيعل تكاليف الصفقة ا            

  . )٥٣(التعامل معهن مرتفعة للغاية حىت بالنسبة ملؤسسات االئتمان بالغ الصغر
وأخرياً، وبغية تقدمي مسامهة أقوى يف ختفيف حدة الفقر ومتكني املرأة، ميكن ملشاريع              -٣٦

أن تأخذ يف االعتبار القيود اخلاصة اليت تواجهها املـرأة،          البحث والتطوير يف جمال الزراعة      
فعلى سبيل املثال، قد تفضل املرأة أنواع احملاصيل اليت يكون من األسهل            . ك أفضلياهتا وكذل

إعدادها كغذاء لألسرة أو اليت تسهل زراعتها، وعلى سبيل املثال، احملاصيل األقـل تعرضـاً               
وبسبب العقبات اليت تواجهها املرأة     . لتهديد األعشاب الضارة أو اليت ميكن تقشريها بسهولة       

 -ول على االئتمان، قد تفضل املرأة زراعة احملاصـيل وفقـاً للتقنيـات الزراعيـة              يف احلص 
اإليكولوجية ذات املدخالت اخلارجية املنخفضة اليت تغين أيضاً عن احلاجة إىل نقل أكيـاس              

ومتتلك املـرأة   . )٥٤(األمسدة الذي قد يكون أمراً صعباً بسبب عدم وجود وسائل نقل مالئمة           
رات زراعية تقليدية متثل يف حاالت كثرية إمكانيات ضخمة ال ُتستخدم           الريفية معارف ومها  

  .إىل حد كبري
إن اإلقرار بكون املرأة ميكن أن تكون هلا أولويات خمتلفة عن أولويات الرجل يؤدي                -٣٧

وعلى سبيل املثال، قد ُينظر . إىل طرح مسائل أساسية بشأن نوع الدعم الذي ينبغي تقدميه هلا
م منح سندات امللكية كوسيلة لزيادة أمن احليازة، إذا مـا سـيطر الرجـال    بتشكك إىل نظ  

__________ 

)٥١ ( M.J.A. Chowdhury, “Microcredit, micro-enterprises, and self-employment of women: experience 
from the Grameen Bank in Bangladesh”, FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current 

research in gender dimensions of agricultural and rural employment, Rome, 31 March-2 April 2009. 
)٥٢ ( S. Garikipati, "Microcredit and women’s empowerment: understanding the ‘impact paradox’ with 

particular reference to South India", in S. Chant, ed., The International Handbook of Gender and 
Poverty: Concepts, Research, Policy (Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2010), pp. 599–605. 

)٥٣(  Sabates-Wheeler and N. Kabee.R ،"ورقة دائرة احللول " ني ومتديد احلماية االجتماعيةاملساواة بني اجلنس
 .٤٠، الصفحة )٢٠٠٣جنيف، منظمة العمل الدولية،  (١٦املؤسسية رقم 

)٥٤( R. Meinzen-Dick et al., Engendering Agricultural Research, Development and Extension 
(Washington, D.C., IFPRI, 2011). 
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سيطرت النخب على هذه النظم أو إذا ما انطوت على تشجيع نشوء سـوق للحقـوق                 أو
املتعلقة باألراضي، عندما تكون األرضي أكثر من جمرد أصل من األصول االقتصادية بالنسبة             

سيما بالنسبة للمرأة اليت تعتمد على األراضي يف حتقيـق          لكثري من األسر املعيشية الريفية، ال       
وباملثل، إذ أقصت نظم االئتمان بالغ الصغر األشـكال         . إنتاج غري نقدي الزم لتغذية أسرهتا     

األخرى من الدعم املقدمة إىل صغار منتجي األغذية، فقد ينتج عن ذلك إجبار املـستفيدين،        
تاج للسوق بدالً من اإلنتاج لالستهالك الـذايت،        واملرأة بصفة خاصة، على التحول حنو اإلن      

وتطوير البحوث الزراعية بطـرق     . وهو أمر قد ال يتفق مع أولويات املرأة يف سياقات حمددة          
أكثر جتاوباً مع احتياجات املرأة ميكن أن يؤدي إىل إيالء مزيد من االهتمام باحملافظة علـى                 

ال اإلنتاج الزراعـي وإمنـا أيـضاً بالنـسبة         قاعدة املوارد اليت تعتمد عليها ليس فقط يف جم        
وميكن أن ينتج عنه أيـضاً      ). النباتات الطبية، واحلطب والفواكه الربية    (لالحتياجات املرتلية   

زيادة إيالء االهتمام إلنتاج احملاصيل الغذائية األكثر تغذوية بدالً من إنتاج احملاصيل األساسية             
تيارات يف جمال البحوث الزراعية تركز أكثر علـى  فقط، ال سيما احلبوب، كما تنتج عنه اخ       

 ليس فقط على جمرد اآلفاق املرتقبة لبيع املنَتج يف أسواق تتيح مثنـاً              -مرحلة ما بعد احلصاد     
مرتفعاً، وإمنا أيضاً على إمكانية وقاية األغذية من اخلسائر، وعلى القيمة التغذوية للغذاء الذي              

 على األثر الذي ميكن أن ينجم عن إنتاج نوع معني مـن             تنَتج لالستهالك داخل األسرة، أو    
  .حيث القيود اليت تعاين منها املرأة فيما يتصل بالوقت املتاح هلا

ولذلك، ميكن أن يكون إلشراك املرأة يف وضع مجيع هذه الـسياسات وتنفيـذها                -٣٨
 وهـذا هـو     .وتقييمها تغيريات عميقة األثر بشأن كيفية تصور الزراعة صغرية احلجم ذاهتا          

وتعزيز تعاونيات  . فهي تكفل أن يكون أمام املرأة خيارات حقيقية       : السبب يف أمهية املشاركة   
إذ ال ينبغي أن . املرأة أو تشجيع اجلماعات النسائية، للزراعة اجلماعية هام أيضاً لذلك السبب  

ـ               ة مثـل   تكون املرأة قادرة فقط على تذليل العقبات اليت تعوق قدرهتا على أن تصبح منتج
الرجل، وإمنا ينبغي أن تكون قادرة أيضاً على إعادة حتديد أولويات نظام الزراعة الـصغرية               

  .احلجم اليت تصبح هي اجلهة الفاعلة الرئيسية فيها

  االستجابة القائمة على حقوق اإلنسان  -خامساً  
تتضمن أي استراتيجية قائمة على حقوق اإلنسان للتصدي للتمييز اجلنساين ضـد              -٣٩

ينبغي أن ختفف أعباء األعمال املرتلية عن املرأة؛ وينبغي         : فهي. املرأة أربعة متطلبات تكميلية   
متكني املرأة وجتاوز تقسيم األدوار القائم؛ وينبغي بصفة منتظمة أخذ العامـل اجلنـساين يف               

 جزءاً  االعتبار يف استراتيجيات األمن الغذائي القائمة؛ وفيما يتعلق باحلوكمة، ينبغي أن تكون           
من جهود متعددة القطاعات ومتعددة السنوات، مبا يف ذلك الرصد املستقل للتقدم احملرز حنو              

  .حتقيق أهداف معينة
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  عن املرأة" الرعاية"ختفيف أعباء اقتصاد     
ال يعين هذا جمرد إزالة األحكام التمييزية يف القوانني، وال سيما فيما يتعلق باحلصول                -٤٠

ا من املوارد اإلنتاجية، وإمنا يتطلب أيضاً ختفيف العبء املفروض عليها          على األراضي أو غريه   
، وحتسني فرصها االقتصادية من خـالل       "الرعاية"من خالل املهام اليت تضطلع هبا يف اقتصاد         

وتتعرض املسنات بوجه خاص ملخاطر انعـدام األمـن         . حتسني حصوهلا على التعليم والعمل    
لتمييز فيما يتعلق باحلصول على العمل لديـه نزعـة إىل تـرك            الغذائي ألن األثر التراكمي ل    

أو بـال دخـول             (املسنات بدخول أو معاشات تقاعدية منخفضة على حنوٍ غري متناسـب            
يف مرحلة الحقة من عمرهن؛ ومع ذلك يتوقـع مـن املـسنات أن              ) أو معاشات تقاعدية  

  . )٥٥(يضطلعن برعاية أفراد آخرين معالني يف األسرة
وميكن لبعض االستثمارات احلد بدرجة كبرية من عبء األعمال املرتلية املفروضـة              -٤١

وتشمل التدابري من هذا القبيل يف املناطق الريفية، توفري اخلدمات املتعلقة باملـاء             . على املرأة 
كما تشمل،  . ومشاريع التحريج للحد من الوقت الذي تستغرقه املرأة يف جلب املاء واحلطب           

ق الريفية واحلضرية على السواء، إقامة أو تعزيز خدمات رعاية األطفـال ورعايـة              يف املناط 
ومن خالل احلد من ضيق الوقت الـذي  . أو العجز/املسنني أو األشخاص املصابني باألمراض 

تعاين منه املرأة تزداد الفرص االقتصادية املتاحة هلا إذ يغدو من األيسر عليها البحث عن عمل                
ة؛ واحلصول على دخل وزيادة استقالهلا االقتصادي الذي يعزز بـدوره           خارج نطاق األسر  

وبغية احلصول على هذه الفرص، ينبغي حتـسني إمكانيـة   . مركزها التفاوضي داخل األسرة 
حصول الفتيات على التعليم وحتسني تدريبهن مدى احلياة، كما ينبغي تغـيري التـصورات              

 والعمالـة أن    ومن شأن إمكانيات حتسني التعليم    . أةالنمطية ألدوار اجلنسني اليت متيز ضد املر      
الـذي  ) االستثمار يف رأس املال البشري    (يعزز بعضها بعضاً ألن زيادة الطلب على التعليم         

  . يزيد بنفس القدر الطلب على القوة العاملة النسائية املؤهلة

  متكني املرأة وتقويض التقسيم اجلنساين ألدوار كل من املرأة والرجل    
يتمثل متطلب ثاٍن يف حتقيق اجلمع السليم بني التدابري اليت تقر بالعقبات اخلاصـة الـيت                  -٤٢

، ")الرعايـة "وال سيما ضيق وقتها وتقييد تنقلها النامجني عن دورها يف اقتـصاد             (تواجهها املرأة   
سـواء داخـل     بإعادة توزيع املهام     ،والتدابري اليت تسعى إىل تغيري التقسيم اجلنساين القائم لألدوار        

من خالل  " الرعاية"وطاملا نعترف فحسب بدور املرأة يف اقتصاد        . األسرة أو يف اجملاالت األخرى    
تكييف احتياجاهتا اخلاصة، سيظل التقسيم القائم لألدوار داخل األسرة وما يرتبط به من أفكـار               

دوار ومكافحـة   وتتطلب إعادة توزيـع األ    .  قائماً، بل وميكن أن يتعزز     ،منطية عن دور اجلنسني   

__________ 

بـشأن  ) ٢٠١٠(٢٧ القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقـم            وجلنة E/2012/51انظر الوثيقة    )٥٥(
 .املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية
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األفكار اجلنسانية النمطية املرتبطة هبا هنجاً حتويلياً ال يقتصر فيه الدعم املقدم للمرأة على االعتراف               
  . ي املعايري االجتماعية والثقافية القائمةلتحّدباحتياجاهتا اخلاصة، وإمنا يتيح الفرصة 

وتؤكد .  اإلنسان وهذا النهج التحويلي الزم بصورة واضحة مبوجب قوانني حقوق          -٤٣
حتقيق املساواة الكاملة بـني الرجـل       "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن          

واملرأة يتطلب إحداث تغيري يف الدور التقليدي للرجل وكـذلك يف دور املـرأة يف اجملتمـع      
ة أمور، ومن مث، جيب أن تتخذ الدول األطراف، ضمن مجل). ١٤الديباجة، الفقرة " (واألسرة

االعتراف "، وتعزيز "تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة      "ل التدابري املناسبة   
وفيما يتعلق هبذا   )). أ(٥املادة  " (باملسؤولية املشتركة بني األبوين عن تنشئة األطفال وتربيتهم       

املواقف القائمة علـى    احلكم، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الدول على مكافحة            
سلطة األب واألفكار النمطية املقولبة فيما يتعلق بأدوار ومسؤولية كل من املـرأة والرجـل               

على أساس أن املرأة تتحمل املسؤولية األساسية عن تنشئة         (داخل األسرة واجملتمع بوجه عام      
وم الذي يسند دور    ورفض املفه ) األطفال واملهام املرتلية، والرجل هو العائل الرئيسي لألسرة       

  .)٥٦(إىل الرجل" رب األسرة"
ويعين النهج التحويلي ضمنياً أنه ملا كانت السياسات تسعى إىل تكييف االحتياجات          -٤٤

اخلاصة باملرأة، فإنه ينبغي هلا أيضاً السعي إىل تقويض التقسيمات اجلنسانية التقليديـة ألدوار             
لسهل بالضرورة التوفيق بينهما، لكن ينبغي      وهذان اهلدفان ليس من ا    . كل من املرأة والرجل   

منحهما األولوية لدى وضع الربامج وتنفيذها، والنظر فيهما بإمعان مع مراعـاة الـسياقات              
ويف برامج األشغال العامة، على سبيل املثال، حيث ميكن لنهج يراعي املساواة بـني              . احملددة

ي االعتراف مبسامهات املرأة واحتياجاهتـا      اجلنسني أن يؤدي يف الواقع إىل استبعاد املرأة، ينبغ        
اخلاصة، من مثل الوصول إىل دور احلضانة أو حتديد مواعيد عمل مالئمة هلا لتمكينها مـن                

  .االستفادة من الربامج بصورة فعالة
وينبغي لربامج  . وهلذا السبب أيضاً، ينبغي متكني التدخالت الرامية إىل حتسني وضع املرأة            -٤٥

اعية أن تعرِّف املستفيدين بأهنم أصحاب حقوق ميكنهم املطالبة هبا لـدى اإلدارات     احلماية االجتم 
املكلفة بالتنفيذ، وينبغي إطالع املستفيدين على حقوقهم وكفالة وصوهلم إىل آليـات املطالبـة،              
فضالً عن أن كفالة وجود رقابة ال مركزية على تنفيذ الربامج االجتماعيـة، وتـوفري ضـمان                 

اد أو التمييز، يسهمان يف متكني املستفيدين، وال سيما املرأة، اليت تعامـل بوجـه               من الفس  حيمي
  . باعتبارها متلقية سلبية للربامج اليت تستهدف مساعدهتا بدون إدماجها كمشاركة نشطة عام
وميكن ملراجعة احلسابات االجتماعية أيضاً أن تكون وسيلة فعالة لتمكني املرأة داخل               -٤٦

لية، إذا أُخذت آراؤها يف االعتبار بشكل واضح، وإذا مل ُتعترب عمليـة مراجعـة               اجملتمعات احمل 
__________ 

  ، CEDAW/C/USR/CO/7    ؛ و   ٢٢    و   ٢١               ، الفقرتـان    CEDAW/C/SGP/CO/4، على سـبيل املثـال،       انظر )٥٥(
 .١٨، الفقرة CEDAW/C/MUS/CO/6-7   ؛ و  ٢١   و  ٢٠         الفقرتان 
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وميكـن ملراجعـة احلـسابات      . احلسابات سليمة إال إذا كانت املرأة ممثلة فيها متثيالً كافيـاً          
فيمكن أن تتخذ شكل تقرير عـام يقدمـه املوظفـون           : االجتماعية أن تتخذ أشكاالً خمتلفة    

القرية بشأن استخدام األموال املخصصة لربامج معينة وبشأن املخصصات         احلكوميون إىل جملس    
سواء كانوا أفراداً يعملون يف نظم تقوم على الدفع نقداً مقابل العمـل،             (املوجهة للمستفيدين   

؛ ويتمثل شكل آخر يف نشر اإليرادات       )مدارس حتصل على الدعم من برامج التغذية املدرسية        أو
نت، مبا ُيمكِّن املنظمات غري احلكومية من تعقـب حـاالت إسـاءة             واملدفوعات على اإلنتر  

استخدام األموال أو حتويلها؛ وهناك نظام بطاقات تسجيل آراء املواطنني كما هـو احلـال يف                
أو الفلبني؛ بطاقات تقييم اخلدمات اجملتمعية كما هو احلال يف كينيا وغامبيا؛ أو مراجعات               اهلند

  .)٥٧(املراجعات اليت ُيجريها مزارعو جزيرة جاوا يف إندونيسياحسابات امليزانية من مثل 

  تعميم مراعاة اجلنسني    
شدد املقرر اخلاص يف تقارير سابقة على القيمة املضافة لتحليل التـأثري اجلنـساين                -٤٧

، ٥، املبـدأ    A/HRC19/59/Add.5(التفاقات التجارة واالستثمار ونظم الزراعـة التعاقديـة         
وال ينبغـي  . وينبغي جلميع السياسات العامة زيادة االهتمام باملرأة     ). ٢١رة  ، الفق A/66/262و

أال يكون الغرض من ذلك جمرد الوصول إليها على حنو أكثر فعالية وإمنا أيضاً كفالة أخـذ                 
وأحد الُسُبل الـيت    . آرائها يف االعتبار بصورة منتظمة لدى وضع الربامج وتنفيذها وتقييمها         

 هو حتفيز اإلدارات العامة على حتديد أهداف تتعلق بتحقيق املـساواة            ميكن هبا تشجيع ذلك   
بني اجلنسني، ومكافأة املوظفني العموميني الذين حيققون األهـداف مـن خـالل نظـام               

 ٢٠٠٢فمنذ عام : )٥٨(ويقدم برنامج شيلي لتحسني اإلدارة العامة مثالً على ذلك   . للمكافآت
. حمددة إلدماج البعد اجلنساين يف سياساهتا العامـة ُيطلب من كل وزارة تقريباً وضع أهداف    

وتقيم إدارة شؤون املرأة اجلهود املبذولة واألدوات املستخدمة، وحتدد وزارة املالية املكافآت            
وباإلضافة إىل ذلك، ُيستكمل الربنامج بإدماج مستشارين يف الشأن اجلنساين          . النقدية املناسبة 

امج خاص باملرأة، وخطة طويلة األجل من أجل حتقيـق          يف كل وزارة، فضالً عن تنفيذ برن      
  .تكافؤ الفرص

  استراتيجية متعددة القطاعات وقائمة على احلقوق    
تتطلب االستراتيجية الناجحة لتعزيز حقوق املرأة، دعماً إلعمال احلق يف الغـذاء،              -٤٨

ملـسؤولة عـن    هنجاً يشمل احلكومة بأكملها ُينسق عرب خمتلف الوزارات، مبا يف ذلك تلك ا            
فعلى سبيل املثال، مـن أجـل       . الصحة، والتعليم، والعمالة، والشؤون االجتماعية، والزراعة     

مضاعفة آثار برامج التغذية املدرسية إىل أقصى حد، ينبغي تنسيق اإلجراءات املتخـذة بـني         
__________ 

)٥٦( L. Peisakhin and P. Pinto, "Is transparency an effective anti-corruption strategy?", Regulation & 
Governance, vol. 4, No. 3 (2010), pp. 261–280. 
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 أهدافاً  وينبغي هلذه االستراتيجية أن تتضمن    . اإلدارات املسؤولة عن الزراعة والتعليم والعمالة     
وينبغي أن  . حتدد من خالل عملية تشاركية، ورصد مستقل لتحقيقها ضمن أُطر زمنية حمددة           

ُتحدد النتائج اليت ينبغي حتقيقها من خالل مؤشرات تستند إىل املكونات املعيارية للحـق يف               
الغذاء ومصنفة حبسب األصل اإلثين والسن ونوع اجلنس لكفالة اتباع هنج جنساين يف مجيع              

لقطاعات، وتتبع األشكال املتعددة للتمييز من مثل تلك اليت تتعرض هلا املسنات والنساء من              ا
ويشكل اجلمع النظامي للبيانـات املـصنفة       . السكان األصليني، والتصدي هلا بصورة فعالة     

  .جنسانياً أداة رئيسية لتحقيق هذا اهلدف

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
اإلنسان الدولية من الدول ضمان املساواة بني اجلنـسني         تتطلب قوانني حقوق      -٤٩

ولئن كان ذلك أساساً بالنسبة حلق املرأة يف الغذاء فإنه ُيـسهم أيـضاً يف               . ومتكني املرأة 
ومن شأن النهوض حبقوق املرأة أن ينعكس       . إعمال احلق يف الغذاء ألفراد اجملتمع اآلخرين      

مبا ُيعزز قدرهتم على التعلم وممارسة حياة صحية        يف حتسني النمو البدين والعقلي لألطفال،       
ومنتجة؛ كما ينعكس يف نتائج صحية وتغذوية أفضل لألسرة، حبكم إعادة إقرار التوازن             
فيما يتعلق بصنع القرار داخل األسرة لصاحل املرأة؛ كما ينتج عنه زيادة إنتاجيـة املـرأة                

  .كمنتجة للغذاء على نطاق صغري
زالة مجيع األحكام التمييزية يف القوانني ومكافحة التمييز الناجم         والتزام الدول بإ    -٥٠

وينبغي أن يقترن   . عن معايري اجتماعية وثقافية التزام فوري ينبغي االمتثال له دون تأخري          
ذلك بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق املساواة بني اجلنسني للمرأة اليت تقـع              

ذلك، وكما ُعرض بالتفصيل يف الفصل اخلامس من هـذا          وباإلضافة إىل   . ضحية التمييز 
توفري االستثمارات الالزمة لتخفيف عبء األعمال املرتلية اليت        ) أ(التقرير، ينبغي للدول    

االعتراف باحلاجة إىل مواءمة القيود اخلاصة فيما يتعلق        ) ب(تقع على كاهل املرأة حالياً؛      
؛ والعمـل يف    "الرعايـة " لدورها يف اقتصاد     بالوقت والتنقل املفروضة على املرأة نتيجة     

الوقت نفسه على إعادة توزيع األدوار بني الرجل واملرأة من خالل هنـج حتـويلي إزاء                
تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف مجيع القـوانني         ) ج(العمل واحلماية االجتماعيني؛    

كافأة اإلدارات العامـة    والسياسات والربامج، حيثما اقتضي األمر ذلك، وتقدمي حوافز مل        
اعتمـاد  ) د(اليت ُتحرز تقدماً يف حتديد األهداف املنشودة يف هذا الـصدد وحتقيقهـا؛              

استراتيجيات متعددة القطاعات ومتعددة السنوات تنحو حنو حتقيق املساواة الكاملة بني           
 مصنفة املرأة والرجل حتت إشراف هيئة مستقلة لرصد التقدم احملرز باالعتماد على بيانات       

  .جنسانياً يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتحقيق األمن الغذائي

        


