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جلنة وضع املرأة
الدورة الثانية والستون
 ١٢-٢١آذار/مارس ١١٢٢
البند ( ٢أ) من جدول األعمال املؤقت*
متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة والدورة االستثنائية الثالثة
والعشرين للجمعية العامة ،املعنونة ”املرأة عاا  :0222املسااواة
بني اجلنسني والتنمية والسال يف القرن احلادي والعشرين“ :تنفيذ
األهاادا االسااياتيجية واإلج اراتا الواج ا اختاذهااا يف جماااال
االهتما احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراتا واملبادرا

التح اادا والف اارحت يف جم اااا قي ااس املس اااواة ب ااني اجلنس ااني ومت ااني النس ااات
والفتيا الريفيا

تقرير األمني العا
موجز

تـُـدرس يف هـ ا التقريــر التحــد والفــر يف جمــال حتقيـ املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســا
املعجـ إلعـن ومنهـا عمـ بيجـن وتنفيـ خطـ
والفتيا الريفيـا يف سـيا التنفيـ التـا والفعـال و ّ
التنمي املستدام لعا  ١١٢١على حنو يراعي املنظور اجلنساين (قرار اجلمعي العام  .)٢/0١وتـدرس يف
التقريــر أيضــا أوج ـ عــد املســاواة بــن اجلنســن الــي تســو املنــا الريفي ـ وتضــر أبســبا معيش ـ النســا
هتن على الصمو  .وجيري تنـاول التحـد الـي تواجـ النسـا والفتيـا
والفتيا الريفيا
ورفاههن وقدر ّ
ّ
ـوقهن يف مســتو معيشــي الئ ـ وحيــاة خالي ـ مــن
الريفيــا والفــر املتاح ـ هلــن مــن حي ـ إعمــال حقـ ّ
العنف واملمارسا الضارة ويف األراضي واألصول املنتج واألمن الغ ائي والتغ ي والتعلـيم والصـح
مبا يف ذلك الصح واحلقو اجلنسي واإلجنابي  .وتعرض يف التقرير السياسا واإلجرا ا الـنم اختاذهـا
حقوقهن اإلنساني ويُعر في
لتحقي املساواة بن اجلنسن للنسا والفتيا الريفيا ومتكينهن وإعمال
ّ
عن احلاج إىل التـزا أقـو بضـما أالّ تـك أي امـرأة أو فتـاة ريفيـ خلـف الركـ ..وتـر يف الفـر األخـر
من التقرير توصيا تقد للجن وضع املرأة لتنظر فيها.
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أوالا  -مقدمة

 - ٢سوف تنظر جلن وضع املرأة يف ورهتا الثاني والستن يف عا  ١١٢٢يف املوضو ذي األولوي
املعنــو ”التحــد والفــر يف جمــال حتقيـ املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســا والفتيــا الريفيــا “
وفقا لربانمج عملها املتعـد السـنوا للفـكة  .١١٢2-١١٢0ويبحـ املوضـو يف هـ ا التقريـر مـن ماويـ
ـتهن
إعمال حقو اإلنسا للنسـا والفتيـا الريفيـا يف كـ مكـا وهـي حقـو الممـ ألسـبا معيش ّ
ملح إىل حـد بعيـد نظـرا إىل أ ّ املؤشـرا اجلنسـاني واإلمنائيـ
هتن على الصمو  .وه ا األمر ّ
ورفاههن وقدر ّ
ّ
تبن كلّها تقريبا أ ّ النسا الريفيـا علـى الصـعيد العـاملي أسـوأ حـاال مـن الرجـال
عنها
بياان
افر
الي تتو
ّ
()٢
مكرس يف اإلعن العاملي حلقو اإلنسا والعهد
الريفين والنسا يف املنا احلضري  .وه ه احلقو
ّ
الدويل اخلا ابحلقو االقتصا ي واالجتماعي والثقافي واتفاقي القضا على مجيع أشكال التمييز ضـد
املـرأة واتفاقيـ حقــو الطفـ واتفاقيـ حقــو األشــصا ذوي اإلعاقـ واالتفاقيـ الدوليـ للقضــا علــى
التمييز العنصري بكاف أشكال .
 - ١ويكتس ــي متك ــن النس ــا والفتي ــا الريفي ــا وإعم ــال حق ــوقهن اإلنس ــاني وحتقي ـ املس ــاواة ب ــن
اجلنســن هلــن أمهي ـ ابلغ ـ لتنفي ـ إعــن ومنهــا عم ـ بيجــن وخط ـ عم ـ أ ي ـ أاباب وخط ـ التنمي ـ
املستدام لعا  ١١٢١وأهداف التنمي املستدام الـوار ة فيهـا .ومـن الواضـح أ اهلـدف املتمثـ يف حتقيـ
املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن ك ـ النســا والفتيــا (اهلــدف  )5يف املنــا الريفي ـ يف مجيــع أحنــا العــام
مـرتب جبميــع األهــداف والغــا األخــر مبــا يف ذلــك القضــا علــى الفقــر جبميــع أشــكال (اهلــدف )٢
والقض ــا عل ــى اجل ــو وحتقي ـ األم ــن الغ ـ ائي وحتس ــن التغ ي ـ وتعزي ــز الزراع ـ املس ــتدام (اهل ــدف )١
وحتقي العمال الكامل واملنتج وتوفر العم النئ للجميع (اهلدف  )٢واختاذ إجرا ا للتصدي لتغر
املناخ (اهلدف  .)٢٢وتشم ه ه األهداف والغا عد ا من احلقو النمم لتمكـن النسـا والفتيـا
هتن علــى الصــمو يف البلــدا الناميـ واملتقدمـ علــى
ـاههن وقــدر ّ
الريفيــا مــن كســ .عيشــهن وحتقيـ رفـ ّ
السـوا  .وتتضــمن تلــك احلقــو احلـ يف األراضــي وضــما حيــامة األراضــي ويف احلصــول علــى مــا يكفــي
كمــا ونوعــا مــن الغ ـ ا والتغ ي ـ ويف عــي حيــاة خالي ـ مــن مجيــع أشــكال العنــف والتمييــز واملمارســا
الض ــارة ويف التمت ــع أبعل ــى مس ــتو م ــن الص ــح ميك ــن بلوغـ ـ مب ــا يف ذل ــك الص ــح واحلق ــو اجلنس ــي
واإلجنابي ويف احلصول و عنا على التعليم اجليد بتكلف ميسورة يف مجيع مراح احلياة.
 - ٢ويف ع ــا  ١١٢5جـ ـ ّد عمليـ ـ اس ــتعراض تنفيـ ـ إع ــن ومنه ــا عمـ ـ بيج ــن بع ــد مض ــي
 ١١عاما على اعتما مها االهتمـا ابحلاجـ امللحـ إىل القضـا علـى الفقـر وحتسـن أسـبا معيشـ النسـا
هتن علـى الصـمو  .وأبـرم هـ ه العمليـ ضـرورة إعمـال حقـو اإلنسـا
ـاههن وقـدر ّ
والفتيا الريفيا ورف ّ
للنسا والفتيا الريفيا عن ري القضا على أوجـ عـد املسـاواة اجلغرافيـ واجلنسـاني يف الوصـول إىل
البــى التحتي ـ واحلصــول علــى اخلــدما األساســي وامل ـوار اإلنتاجي ـ وضــما حيــامة األراضــي واألمــن
الغ ـ ائي والتغ ي ـ وضــما احلص ــول علــى خ ـ واحلماي ـ االجتماعي ـ (انظــر  .)E/CN.6/2015/3وق ــد
تناول ـ ـ ــت اللجن ـ ـ ـ أيض ـ ـ ــا تل ـ ـ ــك املس ـ ـ ــائ يف ورتيه ـ ـ ــا الس ـ ـ ــتن واحلا ي ـ ـ ـ والس ـ ـ ــتن (انظ ـ ـ ــر  E/2016/27و
.)E/2017/27

__________
(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), State of Food and Agriculture: Climate )٢
.Change, Agriculture and Food Security (Rome, 2016), p. 49
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 - ٤ويسهم التقد ال ي أُحـرم يف وضـع عـد مـن الصـكو األخـر ذا الصـل يف اآلونـ األخـرة
مبـ ـ ــا يف ذلـ ـ ــك اتفـ ـ ــا ابري ـ ـ ـ املعتمـ ـ ــد مبوجـ ـ ــ .اتفاقي ـ ـ ـ األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة اإل اري ـ ـ ـ بش ـ ـ ـ تغـ ـ ــر املنـ ـ ــاخ
(انظ ـ ــر  )FCCC/CP/2015/10/Add.1واخلطـ ـ ـ احلضـ ـ ـري اجلدي ـ ــدة (قـ ـ ـرار اجلمعيـ ـ ـ العامـ ـ ـ )١52/0٢
وإعــن نيوي ــور م ــن أج ـ النجئــن وامله ــاجرين (ق ـرار اجلمعي ـ العام ـ  )٢/0٢يف حتس ــن حال ـ النس ــا
والفتيا الريفيا .
 - 5و عت اللجن املعني ابلقضا على التمييز ضد املرأة يف توصيتها العام رقـم  )١١٢2( ٢٤بشـ
حقــو امل ـرأة الريفي ـ ) (CEDAW/C/GC/34الــدول إىل عــم تلــك احلقــو  .وأكــد اللجن ـ علــى أ امل ـرأة
الريفي تواج عوائ هيكلي حتول و متتعها الكام حبقوقها اإلنساني وهي حقو جيري جتاهلها أو تناوهلا
علــى حنــو غــر كام ـ يف القـوانن والسياســا وامليزانيــا واالســتثمارا واملبــا را علــى مجيــع املســتو يف
ستبعد عا ة مـن مراكـز القيـا ة وصـنع القـرار وتتـ رر بشـك جـائر
مجيع البلدا  .وأشار إىل أ ّ املرأة الريفي تُ َ
ابلفقــر وانعــدا املســاواة يف احلصــول علــى األراضــي واملـوار الطبيعيـ والبــى التحتيـ واخلــدما والعمـ النئـ
واحلماي االجتماعي  .وأشـار أيضـا إىل أنـ ال يُعـكف إال جزئيـا سـها العمـ املـدفو األجـر وغـر املـدفو
األجر ال ي تقو ب النسا والفتيـا الريفيـا يف النـاتج ا لـي اإلمجـايل والتنميـ املسـتدام  .وبسـب .املعـاير
اجلنساني التمييزي السائدة تكو النسا والفتيا الريفيا عموما أق تعليمـا مـن الرجـال والفتيـا إذ تقـ
الفــر املتاح ـ هلــن للحصــول علــى املعلومــا واملهــارا والتــدري .والوصــول إىل أس ـوا العم ـ وذلــك يف
الوق ــت الـ ـ ي يـ ـواجهن فيـ ـ ل ــا ر أك ــرب تتعلـ ـ ابلعن ــف وموا األ ف ــال وال ــزوا املب ّك ــر وال ــزوا ابإلكـ ـراه
واملمارســا الضــارة .وتتفــاقم تلــك الظــروف بســب .اإلمكانيـ ا ــدو ة للجــو النســا والفتيــا الريفيــا إىل
القضا وغيا سـب االنتصـاف القانونيـ والقضـائي واملؤسسـي الفعالـ وال سـيما يف احلـاال الـي تتضـار
فيها القوانن التشريعي والعرفي والسلطا واالختصاصا .
 - 2وتواجـ النسـا والفتيـا الريفيـا أوجهـا وأشـكاال متعـد ة ومتداخلـ مـن عـد املسـاواة والتمييــز
كشااب وفتيا ومسنا ومعين لألسـر ونسـا مـن الشـعو األصـلي ومصـااب بفـروس نقـ
املناع ـ البش ـري /اإليدم وذوا إعاق ـ ومه ــاجرا والجئ ــا ومش ــر ا اخلي ــا وق ــد يتعرض ــن بوج ـ
ـائهن
ـروفهن أيض ـ ــا حس ـ ــ .مك ـ ــا إق ـ ــامتهن و خله ـ ـ ّـن وانتم ـ ـ ّ
خ ـ ــا للعن ـ ــف واالس ـ ــتبعا  .وختتل ـ ــف ظ ـ ـ ّ
وهويتهن اجلنساني  .ويؤرر ذلك التعقيد على سلطتهن يف اختاذ
هلن اجلنسي
العرقي/اإلرين
ّ
ورقافتهن وميو ّ
ّ
هتن علــى التعبــر عــن آرائهــن وعلــى التصــرف كمــا يعـ ّـزم أو يقيّــد إمكاني ـ حص ـوهلن علــى
الق ـرارا وقــدر ّ
األراضي واملوار اإلنتاجي واألمن الغ ائي والتغ ي والتعليم واخلدما الصـحي  .وللفئـا املصتلفـ مـن
النســا والفتيــا الريفيــا احتياجــا وأولــو خاص ـ هبــا ممــا يســتدعي وضــع اســتجااب سياســاتي
ومؤسسي مصمم خصيصا لك ّ فئ .
 - 0ويتطلــ .حتقي ـ أهــداف التنمي ـ املســتدام وإعمــال حقــو اإلنســا للنســا والفتيــا الريفيــا
جتديد االلتزاما وم ة االستثمارا وحشد متوي أكرب بكثر من مجيع املصا ر مبا يف ذلك املساعدة
اإلمنائيـ الرمسيـ واحلكومــا الو نيـ  .وينبغــي أ تضــب سياســا االقتصــا الكلــي الفعال ـ أترــر القواعــد
الدوليـ لنسـتثمار والتجـارة الــي تضـر ابإلنتـا الزراعــي للنسـا والفتيـا مــن صـاحبا احليـاما الصــغرة
يتهن .وينبغـي أيضـا أ تـؤ ي اإلصـنحا القانونيـ وإصـنحا السياسـا العامـ
أمنهن الغ ائي وتغ ّ
و ّ
إىل تعزيز حقو النسا والفتيا الريفيا يف األراضي وضما حيامهتن لألراضي وقـدرهتن علـى الوصـول
إىل املوار اإلنتاجي واألسوا على حنو منصف وأ تشجع التفاع بن املنا احلضري والريفي والوص
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تيســر االســتثمار يف البني ـ التحتي ـ األساســي (الطاق ـ املســتدام
بينهــا .وســتؤ ي السياســا املالي ـ الــي ّ
والنقـ ـ املس ــتدا ومرافـ ـ املي ــاه والص ــرف الص ــحي امل ــدارة بص ــورة م مونـ ـ ) واخل ــدما (الرعايـ ـ والتعل ــيم
والصح مبا يف ذلك الصح اجلنسي واإلجنابي ومنع العنف ضد النسا والفتيـا والتصـدي لـ ) وتـوفر
احلماي االجتماعي للجميع إىل حتسن أسبا املعيش والرفاه والقدرة على الصمو وستفضي يف نفـ
الوقــت إىل التقلي ـ مــن أعمــال الرعاي ـ واألعمــال املنزلي ـ غــر مدفوع ـ األجــر وإعــا ة توميعهــا .وينبغــي أ
تــدعم سياســا ســو العمـ ا ـ ةد ة األهــداف إجيــا وظــائف الئقـ تــدر أجـرا معيشــيا أ ىن وعمالـ املـرأة
تيســر إتقــا النســا
الريفيـ يف القطــا الزراعــي وغــره مــن القطاعــا  .وميكــن لنبتكــارا التكنولوجيـ أ ّ
هلن إىل
اهتن وأ تــدعم خ ـو ّ
والفتيــا الريفيــا للمعــارف الرقمي ـ وإملــامهن ابألمــور املالي ـ وتنمي ـ مهــار ّ
ـتهن .وتسـهم هـ ه التـدابر متضـافرة يف حتقيـ املسـاواة بـن اجلنسـن ومتكـن
سو العم وأسبا معيش ّ
النسا والفتيا الريفيا .
 - ٢ويب ـ ـ ـ ّـن ه ـ ـ ـ ـ ا التقري ـ ـ ــر النت ـ ـ ــائج ال ـ ـ ــي خل ـ ـ ـ ـ إليه ـ ـ ــا اجتم ـ ـ ــا فري ـ ـ ـ ـ اخل ـ ـ ـ ـربا بش ـ ـ ـ ـ موض ـ ـ ــو
”التحــد والفــر يف جمــال حتقي ـ املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســا والفتيــا الريفيــا “ ال ـ ي
عقدتـ هيئـ األمـم املتحــدة للمســاواة بـن اجلنســن ومتكـن املـرأة (هيئـ األمـم املتحــدة للمـرأة) ابلتعــاو مــع
منظمـ األغ يـ والزراعـ لألمــم املتحــدة والصــندو الــدويل للتنميـ الزراعيـ وبـرانمج األغ يـ العــاملي يف
الفكة مـن  ١١إىل  ١١أيلول/سـبتمرب  ١١٢0يف رومـا .ويسكشـد التقريـر بقـرار اجلمعيـ العامـ ٢٤٢/0١
وتقرير األمن العا عن حتسن حال املرأة والفتاة يف املنا الريفي ) (A/72/207وببحوث وبياان حديث
مستمدة من كياان األمم املتحدة ومصا ر أخر .

اثنيا  -إعماا احلس يف التمتع مبستوى معيشي الئس

 - 2بعد مـرور عقـد مـن الـزمن علـى بدايـ األممـ املاليـ وأممـي الغـ ا واملنـاخ ال تـزال املنـا الريفيـ
تعاين من ب النمو االقتصا ي أو ركو ه وعد استقرار أسعار األغ ي والطل .عليها والظواهر اجلوي
البالغ الشدة وتفـاقم النزاعـا السياسـي والنزاعـا العنيفـ واألممـا اإلنسـاني  .ويف عـا  ١١٢2كـا
أق من نصف سكا العام ( ٤2يف املائ ) من الريفين بسب .يناميا التحضر واهلجرة يف سيا تغر
املنــاخ والتــدهور البيئــي (إمال ـ الغــااب والتصــحر وفقــدا التنــو البيولــوجي الزراعــي) واملمارســا الزراعي ـ
وممارسا استصدا األراضي غـر املسـتدام ( .)١وتطـر عوملـ سنسـ األغ يـ الزراعيـ واالسـتثمار ا لـي
واألجنيب الواسع النطا يف األراضي وأنوا الوقو احليوي أخطارا جديدة هتد النسا والرجال يف املنـا
الريفي وتتطل .استجااب جديدة(.)٢

 - ٢١ونظـرا ألوجـ عــد املســاواة بــن اجلنســن وبــن املنــا اجلغرافيـ تتضــرر النســا والفتيــا الريفيــا
بصــورة جــائرة مــن الفقــر واالســتبعا وآ ر التغــر البيئــي واملنــاخي .وغالبي ـ البليــو شــص ال ـ ين ال يزالــو
يعيشــو يف ظــروف غــر مقبول ـ مــن الفقــر وانعــدا األمــن الغ ـ ائي تككــز يف املنــا الريفي ـ ومعظــم هــؤال
األشصا من املزارعن أصحا احلياما الصغرة والعاملن يف القطا الزراعي والقطا غر النظامي الـ ين
ال تت ــوفر هل ــم س ــو ااي ـ اجتماعيـ ـ ض ــئيل ه ـ ا إ ت ــوفّر  .وتش ــك العقب ــا املس ــتمرة ال ــي حت ــول و

__________
( )١تقديرا البنك الدويل لعا  .١١٢2متاح على .http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS
(International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rural Development Report 2016: Fostering )٢
).Inclusive Rural Transformation (Rome, 2016
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الوصــول إىل املعلومــا والتكنولوجيــا والتموي ـ واألس ـوا  -ال ســيما يف ظ ـ تغــر املنــاخ ومــا يصــاحب مــن
موجا اجلفاف والفيضاان وتدهور األراضي وندرة املياه  -لا َر هتد اإلنتاجي الزراعي واألمن الغـ ائي.
وينطب ذلك بوج خا على املزارعا اللوايت قد ميلكن نف القـدرة علـى اإلنتـا ومباشـرة األعمـال احلـرة
كنظ ـرائهن م ــن ال ـ كور ولك ــنهن أق ـ ق ــدرة عل ــى الوص ــول إىل األراض ــي واالئتم ــا وامل ــدخن الزراعي ـ
واملعلوم ــا املتعلق ـ ابملن ــاخ والطق ـ واألس ـوا وسنس ـ األغ ي ـ الزراعي ـ ذا القيم ـ العالي ـ مم ــا يض ــر
هلن( .)٤ومث حاج إىل سياسـا واسـتثمارا لسـ ّد هـ ه الفجـوا بـن اجلنسـن يف الزراعـ
جيتهن و خو ّ
نتا ّ
واالقتصا الريفي من أج القضا على الفقر واجلو ومكافح تغر املناخ (األهداف  ٢و  ١و .)٢٢
 - ٢٢وال تـزال عمال ـ املـرأة يف الزراع ـ كبــرة علــى الــرغم مــن اخنفاضــها بصــورة كبــرة خــنل العقــدين
ـاعي التصــنيع واخلــدما  .وعلــى الصــعيد العــاملي يعم ـ رل ـ
املاضــين مــع حتــول امل ـرأة إىل العم ـ يف قطـ َ
النســا املوظفــا تقريبــا يف الزراعـ مبــا يف ذلــك احلراجـ وصــيد األمســا ولكــن هـ ا الــرقم قــد ال يتضــمن
حلساهبن اخلا واملشتغن يف األسرة من و أجر .غر أ االختنفا صارخ بن البلدا
العامن
ّ
واملنا  .فحص العامن املوظفـا يف الزراعـ ال تبلـ سـو  2.5يف املائـ يف بلـدا الشـرة العليـا مـن
فئ ـ الــدخ املتوس ـ و ١.2يف املائ ـ يف البلــدا املرتفع ـ الــدخ يف حــن أ قطــا الزراع ـ ال ي ـزال أهــم
مصــدر لعمال ـ امل ـرأة يف البلــدا املنصفض ـ الــدخ وبلــدا الشــرة الــدنيا مــن البلــدا املتوســط الــدخ .
ويف أمريكا النتيني ومنطق البحـر الكـارييب اخنفضـت نسـب النسـا املوظفـا يف الزراعـ إىل حنـو  ٢١يف
املائ ولكن يف جنو آسيا وأفريقيا جنو الصحرا الكرب ال تزال نسب املوظفا يف الزراع من بن
مجيع النسا العـامن أكـرب مـن  2١يف املائـ وتككـز هـ ه النسـب يف أنشـط غـر رمسيـ منصفضـ األجـر
يســتغر القيــا هبــا وقتــا ــوين وحتتــا إىل عمال ـ كثيفـ وال تــوفر هلـ ّـن إال القلي ـ مــن احلمايـ االجتماعي ـ
وضما احلصول على خ (.)5
 - ٢١وتوجــد غالبيـ الوظــائف الــي تشــغلها النســا يف الريــف يف االقتصــا غــر النظــامي سـوا يف قطــا
املـ ـزار وسنسـ ـ األغ يـ ـ الزراعيـ ـ العامليـ ـ أو يف قط ــا العمـ ـ غ ــر الزراع ــي ذي األمهيـ ـ املتزاي ــدة .وتش ــم
العــامن الريفيــا أيضــا مــن يهــاجر ضــمن احلــدو الو ني ـ وعربهــا والعــامن املتجــر هبــن والعــامن
ابلســصرة واملســكقّا علــى أســاس الـ َـدين .وتنتشــر عمال ـ األ فــال يف املنــا الريفيـ وتشــك الفتيــا جــز ا
كبـرا مــن القــوة العاملـ الزراعيـ  .وبصــورة عامـ يتعــرض حـ النســا والفتيــا الريفيــا يف مســتو معيشــي
الئ للصطر من جرا تـوفّر الوظـائف املنصفضـ األجـر واملنصفضـ اجلـو ة بشـك كبـر وإضـفا الطـابع غـر
النظ ــامي عل ــى الوظ ــائف عل ــى نط ــا واس ــع وس ــو ظ ــروف العم ـ ـ وقل ـ ـ ف ــر احلص ــول عل ــى احلماي ـ ـ
االجتماعي ـ واالفتقــار إىل القــدرة علــى التعبــر عــن أنفســهن والتصــرف بصــورة مجاعي ـ كعــامن منظةمــا .
ـملهن معـاير العمـ الدوليـ أو الو نيـ سـوا يف القـانو أو املمارسـ ( .)2ويــؤ ي التمييـز بــن
وكثـرا مـا ال تشـ ّ
اجلنسن والفص املهين إىل إ ام الفجوة يف األجـور بـن اجلنسـن وةـول و ترقـي العـامن الريفيـا إىل
مناص .أعلى .وميكن أ تص الفجوة يف األجور بن الرجال والنسا ال ين يؤ و العم نفس إىل  ٤١يف
__________
( )٤املرجع نفس .
( International Labour Organization (ILO), Women at Work: Trends 2016 (Geneva, 2016) )5وقاعـ ـ ـ ـ ــدة بيـ ـ ـ ـ ــاان
منظم العم الدولي إلحصا ا العمال .١١٢0
(ILO, “Decent work on plantations” (Geneva, 2017); ILO, Freedom of Association for Women Rural )2
).Workers (Geneva, 2012
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املائ ـ ( .)0ومتاشــيا مــع اهلــدف  ٢ينبغــي أ يكــو حتســن نوعي ـ وكمي ـ الوظــائف النئق ـ الــي تــوفّر احلماي ـ
االجتماعي ـ وحري ـ تكــوين اجلمعيــا أولوي ـ مــن أولــو السياس ـ العام ـ إذا مــا أريــد القضــا علــى الفقــر
ومتكن النسا والفتيا الريفيا من احلصول على مستو معيشي الئ يتمتعن في ابلسلط والكرام .
 - ٢٢وبينم ــا ق ــد يتزاي ــد االع ـكاف مبس ــامها النس ــا والفتي ــا الريفي ــا يف االقتص ــا ا واجملتمع ــا
الريفي يف ك من البلدا النامي والبلدا املتقدم ال تزال حقوقهن وأولو هتن غر حمقق ابلقدر الكايف.
فاملرأة الريفي ممثل متثين انقصا يف املؤسسا وآليا احلوكم ا لي والو ني وعا ة ما تكـو قـدرهتا علـى
التعبر عن رأيها وعلى التصرف وسلطتها يف صنع القرار أق يف األسر املعيشي واجملتمع بصورة أعم .فعلى
سـبي املثـال كـا احتمـال أ تقـرر املـرأة الريفيـ كيفيـ إنفـا خلهـا أقـ ممـا هـو لـد املـرأة احلضـري يف
معظم البلدا الثماني والستن الي تتوفر عنها بيـاان ( .)٢وتواصـ املـرأة والفتـاة الريفيـ أ ا أ وار إنتاجيـ
وإجنابي متعد ة يف األسر واجملتمعا ا لي  .وال يزال الكثر مـن عملهـن غـر مـدفو األجـر وغـر معـكف
بـ مبــا يف ذلــك حصصــهن اجلــائرة مــن أعمــال الرعاي ـ واألعمــال املنزليـ غــر مدفوعـ األجــر الــي تعتمــد
عليها أسرهن املعيشي واقتصا اهتن الو ني (.)2
 - ٢٤ويشر حتلي للدراسا االستقصائي الستصدا الوقت إىل أ املرأة الريفي عـا ة مـا تقضـي وقتـا
أ ــول يف العمـ غــر مــدفو األجــر مقارنـ ابلرجـ الريفــي وابملـرأة احلضـري والرجـ احلضــري ممــا يعكـ
أوج ـ عــد املســاواة بــن اجلنســن واالفتقــار إىل االســتثمارا العام ـ يف املنــا الريفي ـ الفقــرة .ويشــم
العمـ غــر مــدفو األجــر أعمــال الرعايـ (مــن قبيـ رعايـ األ فــال واملســنن واملرضــى) واألعمــال املنزليـ
(مــن قبي ـ أعمــال الطهــي والتنظيــف وغس ـ املنب ـ ) واألعمــال الزراعي ـ (علــى ســبي املثــال يف مراع ـ
الكفــاف أو يف امل ـزار األس ـري ) ومهــا مــن قبي ـ جلــ .امليــاه والوقــو ( .)٢١وتشــر األ ل ـ الناشــئ إىل أ
الفتيــا يقضــن وقتــا أ ــول يف أعمــال الرعايـ واألعمــال املنزليـ غــر مدفوعـ األجــر ووقتــا أقـ يف العمـ
املدفو األجر مقارن ابلفتيا يف املنا الريفي ( .)٢٢ومث حاج إىل سياسا واستثمارا عام لتسجي
مسامها املرأة والفتاة الريفي غر مدفوع األجر يف االقتصا ا الو ني وتعزيز املساواة بن اجلنسن عن
ري االعكاف أبعمال الرعاي واألعمال املنزلي غر مدفوع األجر واحلد منها وإعا ة توميعها .ومتشيا مع
الغايـ  ٤-5يعــين هـ ا االســتثمار يف البــى التحتيـ واخلــدما (النقـ املســتدا والطاقـ املســتدام ومرافـ
امليــاه والصــرف الصــحي املــدارة بصــورة م مونـ ورعايـ األ فــال ورعايـ املســنن والرعايـ الصــحي ) ووضــع
سياسا تدعم تغير املعاير واملمارسا اجلنساني التمييزي يف األسرة واجملتمع.
__________
(FAO, IFAD and ILO, Gender Dimensions of Agricultural and Rural Employment: Differentiated Pathways )0
).out of Poverty — Status, Trends and Gaps (Rome, 2010
( )٢حتليـ ـ هيئـ ـ األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة للبي ــاان املس ــتمدة م ــن بـ ـرانمج االستقص ــا ا الدميغرافيـ ـ والص ــحي ”.“STATcompiler
والبياان متاح على املوقع( http://www.statcompiler.com/en :ا ُّلع علي يف تشرين الثاين /نوفمرب .)١١٢0
(IFAD, Rural Development Report 2016: Fostering Inclusive Rural Transformation . )2
(Jacques Charmes, “Time use across the world: findings of a world compilation of time use surveys”, United )٢١
()٢٢
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 - ٢5ويتســم حتســن الوصــول إىل امل ـوار اإلنتاجي ـ واخلــدما املالي ـ مبــا يف ذلــك االئتمــا والقــروض
وخط ـ اال خــار ابألمهي ـ البالغ ـ للنســا الريفيــا ذوا الــدخ املــنصف العــامن حلســاهبن اخلــا
ولصغار املزارعن .وميكن توفر احلوافز لتيسر وصول املرأة الريفي إىل األسوا من خنل املشك العام
والتعاقــد معهــا إلمــدا ب ـرامج الوجبــا املدرســي ابلطعــا وتقــدم اخلــدما األخــر  .وميكــن تعزيــز األمــن
االقتصــا ي للم ـرأة الريفي ـ مــن خــنل خــدما التموي ـ البــال الصــغر واخلــدما املالي ـ املنظم ـ واجليــدة
التصــميم املقدم ـ مــن القطــا غــر الرحبــي وك ـ لك املنتجــا وآليــا التنفي ـ املالي ـ املراعي ـ لنعتبــارا
اجلنساني الي يوفرها بع املؤسسا املالي واملصارف الريفي  .ويتوقف جناحها إىل حد كبر على إ ما
لتلف أنوا الدعم واخلدما فيها مبا يف ذلك التدري .وتنميـ املهـارا والتوجيـ والتضـامن واملشـارك
مـع اجملتمــع ا لـي األوســع نطاقــا ممـا يعــزم حقـو املـرأة الريفيـ ومتكينهـا وقــدرهتا علـى تشــكي السياســا
واملمارسا ذوا الصل (.)٢١
 - ٢2وميكــن أ تــوفر م ة القــدرة علــى االتصــال اإللكــكوين وتكنولوجيــا اهلواتــف ا مولـ للمزارعــا
معلومــا عــن الطقـ واملنــاخ وأســعار ا اصــي والظــروف الســائدة يف الســو  .ويعــز الفضـ إليهــا إىل
جانــ .العمليــا املصــرفي عــرب اهل ــاتف ا مول ـ يف تعزيــز منــو مش ــاريع النســا الريفيــا يف العديــد م ــن
البل ــدا  .وابملثـ ـ يف قط ــا الطاقـ ـ املس ــتدام يت ــيح االخنف ــاض السـ ـريع لتك ــاليف تكنولوجي ــا الطاق ـ ـ
املتجــد ة ألعــدا متزايــدة مــن النســا الريفيــا كســ .خ ـ عــن ري ـ بيــع اإلضــا ة الشمســي ومواقــد
الطهـي ا سـن وغـر ذلـك مـن املعـدا الـي تعمـ ابلطاقـ النظيفـ يف املنـا النائيـ الواقعـ خـار نطـا
شبك الكهراب  .ويعو اقتنا املرأة الريفي هل ه األجهزة بفوائد متعد ة تكاو من متكن األ فال وغـرهم
من الدراس والقرا ة لين إىل احلد من تلوث اهلوا الداخلي وما يرتب ب من آ ر صحي ضارة عـن ريـ
الطهي ابستصدا مواقد الطهي وأنوا الوقو النظيف .
 - ٢0وإىل جانــ .هـ ه األنشــط الصــغرة احلجــم ميكــن أ تكــو حلــول الطاقـ املســتدام النمركزي ـ
هام ـ جــدا يف عــم ســب عــي النســا والفتيــا الريفيــا ورفــاههن وقــدرهتن علــى الت ـ قلم مــع آ ر تغــر
املناخ .وبدأ مؤسسا وتعاونيا النسا الريفيا تشار يف إنشا وإ ارة الشبكا املصغرة النمركزي
ال ــي تعمـ ـ ابلطاقـ ـ الشمس ــي أو أبنـ ـوا أخ ــر م ــن الطاقـ ـ املتج ــد ة وال ــي ت ــوفر الكهـ ـراب لكـ ـ م ــن
االس ــتصداما املنزليـ ـ واإلنتاجيـ ـ يف املن ــا الريفيـ ـ غ ــر املص ّدمـ ـ بش ــبكا الكهـ ـراب الو نيـ ـ  .وت ــوفر
املضــصا الــي تعم ـ ابلطاق ـ الشمســي امليــاه ألغ ـراض الــري وميكنهــا أ تكف ـ غــن ا اصــي واألمــن
الغ ـ ائي للمزارعــا يف لتلــف البيئــا اجلغرافي ـ والظــروف املناخي ـ  .وتعــد اجملففــا الشمســي و ـواحن
احلبو الي تعم ابلطاق املولةدة يف املشاريع الصغرة لتوليد الكهراب بواسط امليـاه اجلاريـ واملطـاحن الـي
تعم ابلطاق الشمسي ونظم التربيد الشمسي من التكنولوجيا املهم لتجهيـز األغ يـ الزراعيـ وختزينهـا
وإضـاف قيمـ إىل املنتجـا  .وهـي تسـاعد يف خفـ هــدر األغ يـ وحتسـن األمـن الغـ ائي وحتـد يف الوقــت
نفس من عم املرأة والوقت الـ ي تقضـي علـى سـبي املثـال يف التجهيـز اليـدوي وجلـ .امليـاه .ومـن أجـ
حتقي ه ه الفوائد يلز عم مؤسسا وتعاونيا املزارعا والنسا الريفيا بعد من الطر مبا يف ذلك
مــن خــنل نق ـ التكنولوجيــا املنئم ـ وتــوفر االئتمــا والتموي ـ ومــا يلــز مــن معلومــا وتــدري .القتنــا
تكنولوجيا الطاق املستدام وإ ارهتا واستصدامها.
__________
(ILO, Women at Work: Trends 2016; UN-Women, Progress of the World’s Women 2015–2016: )٢١
).Transforming Economies, Realizing Rights (New York, 2015
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 - ٢٢وميكن أ يؤ ي توفر احلماي االجتماعي جلميع النسا والفتيا الريفيا إىل مسـاعدهتن علـى
بلــو مســتو معيشــي منئــم .ويكف ـ حــد أ ىن للحماي ـ االجتماعي ـ يشــم اجلميــع ابعتبــاره حقــا مــن
حقو اإلنسا ضما أمن الدخ األساسي وسب احلصول على اخلدما وال سيما الرعاي الصحي .
وتكتســي بـرامج األشــغال العامـ وخطـ العمالـ الريفيـ املضــمون والتحــوين النقديـ املشــرو أمهيـ يف
ح ــاال األمم ــا االجتماعيـ ـ أو االقتص ــا ي أو البيئيـ ـ أو البطالـ ـ املزمنـ ـ  .وق ــد ُوض ــعت هـ ـ ه اآللي ــا
ابعتبارهــا تــدابر مؤقت ـ غــر أهنــا ميكــن أ تتحــول إىل مصــا ر خ ـ أ ــول أمــدا .وميكــن خلط ـ العمال ـ
الريفيـ املضــمون الــي توضــع مبــا يضــمن املســاواة بــن اجلنســن يف األجــور وتراعــي املســؤولي املز وجـ الــي
تتحملهــا املـرأة يف األعمــال املتعلقـ ابإلجنــا واألعمــال اإلنتاجيـ أ تعــو علــى النســا الريفيــا بفوائــد
أكرب من خـوهلن كعـامن مراعيـا وخباصـ إذا مـا وفـر للنسـا رعايـ األ فـال يف املوقـع وسـاعا
العم املصفض واملها الـي تتطلـ .جمهـو ا بـدنيا أقـ  .وتعـو التحـوين النقديـ املشـرو الـي تسـتند
إىل االمتثــال للمتطلبــا الــدنيا مبــا يف ذلــك فيمــا يتعل ـ مبواظب ـ األ فــال علــى الدراس ـ وانتظــا م را
الرعاي ـ الصــحي وحتســن تغ ي ـ األســرة بفوائــد أكثــر اســتدام إذا مــا ُوفّــر خــدما ُ الــدعم والتــدري.
للنسا الريفيا وإذا ما أو عت املدفوعا ُ مباشرة يف حساابهتن املصرفي (.)٢٢
 - ٢2وتكتسي منظما اجملتمـع املـدين واملؤسسـا والتعاونيـا اخلاصـ ابملـرأة الريفيـ أمهيـ حامسـ يف
مجع النسا الريفيا معا وتوحيدهن و عم قدرهتن على التعبر عن آرائهن وعلى ممارس السلط والنشاط
يف اجملالن السياسي واالقتصـا ي واملطالبـ حبقـوقهن وإفسـا اجملـال هلـن للتـ رر يف القـرارا واملؤسسـا
ال ــي ت ــؤرر يف حي ــاهتن وس ــب عيش ــهن .وميك ــن للنس ــا الريفي ــا يف تعاوني ــا املنتج ــن حش ــد عمله ــن
وم ـوار هن وأص ـوهلن ومع ــرفتهن مم ــا يزي ــد ق ــدرهتن التفاوض ــي عل ــى حتس ــن إمكاني ـ وص ـوهلن إىل التموي ـ
والتكنولوجيــا واألسـوا واســتصدامها بســب منهــا شــبكا التجــارة العا لـ  .وميكــن أ تشــار تعاونيــا
املرأة الريفي على حنو أكثر فعالي يف األسوا ا لي وسنسـ اإلمـدا واملشـك احلكوميـ مـع إمكانيـ
م ة خــول العضـوا فيهــا مقارنـ ابلنســا غــر املنظمــا بصــورة ممارلـ ( .)٢٤وميكــن أ تــوفر مؤسســا
وتعاونيا املرأة الريفي أيضا اخلدما االجتماعي وخدما الرعاي للتعوي عن غيا التغطي ابحلماي
االجتماعي يف املنا الريفي (.)٢5

اثلثا  -ضمان حقوق املرأة الريفية يف األراضي وضمان حيازة األراضي
 - ١١تتسـ ــم احلقـ ــو يف األراضـ ــي وامل ـ ـوار الطبيعي ـ ـ أبهنـ ــا أساسـ ــي ابلنسـ ــب للم ـ ـرأة والرج ـ ـ ال ـ ـريفين
ورمبـا كانـت األرض أهـم أصـ متلكـ األسـر املعيشـي  .ولكـن فــر وصـول املزارعـا إىل األراضـي وغرهــا
مــن األصــول اإلنتاجي ـ والســيطرة عليهــا وامتنكهــا أق ـ بكثــر مــن فــر نظ ـرائهن مــن الرجــال .ويعــكي
القصــور حقــو امل ـرأة الريفي ـ يف األراضــي بســب .عــد كفاي ـ األ ــر القانوني ـ والسياســاتي وعــد فعالي ـ
__________
(.UN-Women, Progress of the World’s Women 2015–2016 )٢٢
(High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment, “Leave no one behind: a call to action for gender )٢٤
.equality and women’s economic empowerment” (2016).
(ILO, Women at Work: Trends 2016; ILO, Providing Care through Cooperatives: Survey and Interview )٢5
.Findings (Geneva, 2016).
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التنفي على الصعيدين الو ين وا لي واملعاير واملمارسا اجلنساني التمييزي وهي مسائ ترمـي الغايتـا
 ٢-5و -5أ إىل جربها.
 - ١٢وم تــوفر التعــدا ا الزراعيـ واستقصــا ا األســر املعيشــي ســو بيــاان انقصـ مصــنف حســ.
نــو اجلــن وإحصــا ا جنســاني عــن ملكي ـ امل ـرأة لألراضــي واحليــاما الزراعي ـ واســتصدامها والســيطرة
عليهــا .وتشــر قاعــدة بيــاان اجلنســن واحلقــو يف األراضــي التابعـ ملنظمـ األغ يـ والزراعـ اســتنا ا إىل
بياان التعدا الزراعي إىل أ أق من  ١١يف املائ من من األراضي حول العام هم من النسا علـى
الرغم من التباينا اإلقليمي الواسع النطا  .واستنا ا إىل البياان املتعلق بـ  ٢2٢بلدا ال تتساو املرأة
والرجـ يف احلقــو املتعلقـ ابمــتن األراضــي واســتصدامها والســيطرة عليهــا إال يف  ٢0يف املائـ مــن تلــك
البلدا  .ويف  52يف املائ من تلك البلدا كثـرا مـا متيـز املمارسـا العرفيـ والدينيـ ضـد املـرأة وتقـوض
التنفي الكام للقوانن الو ني على الرغم مـن أ القـانو يكفـ للمـرأة والرجـ نفـ احلقـو  .وال تتمتـع
امل ـ ـرأة ص ـ ـراح يف نسـ ــب الـ ـ ـ  ٤يف املائ ـ ـ املتبقي ـ ـ مـ ــن تلـ ــك البلـ ــدا أبي ح ـ ـ قـ ــانوين يف امـ ــتن األرض
أو استصدامها أو السيطرة عليها(.)٢2
 - ١١وتشــم حقــو امل ـرأة الريفي ـ يف األراضــي ملكي ـ األراضــي وموار هــا والســيطرة عليهــا وإمكاني ـ
الوصول إليها واستصدامها يف لتلف نظم حيامة األراضي مبا يف ذلك احليامة اجملتمعي والعرفي واجلماعيـ
واملشكك والفر ي  .وال يقتصر األمر على أ للمرأة حقوقا يف األرض أق مما للرج ب أ تلـك احلقـو
تقتصــر يف كثــر مــن األحيــا علــى مــا يســمى ابحلقــو الثانوي ـ يف األرض مبعــى أهنــا متلــك احلقــو مــن
الكم ـ أو هجــرة
خــنل أف ـرا أس ـرهتا ال ـ كور وتكــو ُعرض ـ أل تفقــد تلــك احلقــو يف حال ـ الطــن أو ّ
قريبهــا الـ كر .ويقيــد القــانو العــريف حقــو معظــم النســا يف األراضــي حــى عنــدما يُعــكف هبــا يف القــانو
التش ـريعي أو يف إ ــار اإلصــنحا القانوني ـ  .والنســا عرض ـ للتجريــد مــن احلقــو بســب .افتقــارهن إىل
احلقو يف املراث فعند وفاة مو ذكر كثرا ما تتغل .حقو أقرابئ ال كور على حقو أرملتـ  .وان را
مــا يكــو للنســا حقــو كاملـ ومباشــرة يف األراضــي ب ـ جيــ .أ يتفاوضــن عليهــا بوصــفهن أصــحا
مطالبا نوي من خنل أحد األقراب ال كور(.)٢0
 - ١٢ويف العديــد مــن البلــدا كثـرا مــا تكــو األراضــي الريفيـ غــر مورّقـ ممــا جيعلهــا عرضـ بدرج ـ
عالي ـ لعمليــا االســتين عليهــا مصــا رهتا وجيع ـ اجملتمعــا ا لي ـ عرض ـ لنــز امللكي ـ والتش ـريد و
تعوي أو بتعوي قلي  .ويعـين غيـا الفعاليـ والشـفافي يف إ ارة األراضـي أ احلقـو العرفيـ واجملتمعيـ
والفر ي يف األراضي غر مسجل وغر معكف هبا وغر حممي يف مواجه عمليا حيامة األراضي الواسع
النطا املرتبط ابالسـتثمار األجنـيب املباشـر يف السـنوا األخـرة ممـا يهـد بتقـوي سـب العـي الزراعيـ
واألمــن الغ ـ ائي علــى الصــعيد ا ل ــي .وتتضــرر املزارعــا علــى وج ـ اخلص ــو أكثــر مــن غــرهن م ــن
عمليا االستين على األراضي ونز ملكيتها على نطا واسع بسب .عد املساواة يف إمكاني وصوهلن
__________
( )٢2قاع ـ ـ ــدة بي ـ ـ ــاان اجلنس ـ ـ ــن واحلق ـ ـ ــو يف األراض ـ ـ ــي التابعـ ـ ـ ـ ملنظمـ ـ ـ ـ األغ يـ ـ ـ ـ والزراع ـ ـ ـ لألمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة .متاح ـ ـ ـ علـ ـ ــى
Organization for Economic Cooperation and
و
http://www.fao.org/gender-landrights-database/ar/
 .Development (OECD), Social Institutions and Gender Indexمتا على .www.genderindex.org
(Carmen Diana Deere and others, “Women’s land ownership and participation in agricultural decision - )٢0
making: evidence from Ecuador, Ghana and Karnataka, India”, Research Brief Series, No. 2 (Bangalore,
Indian Institute of Management, 2013); FAO, “Gender and land rights,” Economic and Social Perspectives,
)policy brief No. 8 (Rome, 2010
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إىل األراضي واألصول اإلنتاجي والسـيطرة عليهـا ومـا يقـك بـ لك مـن قـدرة حمـدو ة علـى احلركـ وسـلط
صنع القرار يف األسرة املعيشي واجملتمع (انظر .)A/69/156
 - ١٤وتطــر الــدول األعضــا يف خط ـ التنمي ـ املســتدام لعــا  ١١٢١ســبع غــا وســت مؤش ـرا
بش حقو األراضي وضما احليامة عرب أهداف التنمي املستدام سيجري قيـاس التقـد ا ـرم ورصـده
اســتنا ا إليهــا مــن خــنل بيــاان مصــنف حســ .نــو اجلــن  .وهنــا رنر ـ مؤش ـرا ذا أمهي ـ خاص ـ
حلقــو النســا يف ملكيـ األراضــي وضــما احليــامة وهــي :املؤشــر  ١-٤-٢بشـ احلقــو املضــمون يف
األراضي واملؤشر -5أ ٢-بش احلقو يف األراضي الزراعي واملؤشر -5أ ١-بش األ ر القانونيـ
مبا يف ذلك القانو العريف الي تكف للمرأة املساواة يف احلقو يف ملكي األراضي و/أو السيطرة عليها.
 - ١5وميكــن تعزيــز أمــن حيــامة األراضــي للم ـرأة الريفيـ مــن خــنل اإلصــنحا القانوني ـ وب ـرامج نق ـ
األصـول وآليــا متليــك األراضــي املراعيـ لنعتبــارا اجلنسـاني  .ويعــد إصــن قـوانن املـراث والــزوا الــي
متيــز ضــد النســا والفتيــا أم ـرا أساســيا .وعــا ة مــا تــدعم الــنظم الزوجي ـ القائم ـ علــى امللكي ـ املشــكك
خبــنف الــنظم الــي تفص ـ ممتلكــا الــزوجن حقــو امل ـرأة يف األرض علــى غ ـرار احلقــو املتســاوي يف
املـراث للبنــا واألوال  .وقــد تــؤ ي بـرامج نقـ األصــول الــي ختصـ أراضــي لألســر املعيشــي الــي تعوهلــا
نسـا أو تتصـ الكتيبـا النممـ ملـنح سـندا ملكيـ األراضـي أبمسـا النسـا أو سـندا امللكيـ املشــكك
ابمســي الــزوجن إىل م ة ضــما حيــامة النســا لألراضــي والســما هلــن ابحلصــول علــى القــروض وامل ـوار
اإلنتاجي ـ األخــر  .وتعــد حيــامة أو ملكي ـ األراضــي اجلماعي ـ مــن قب ـ املنظمــا النســائي أو تعاونيــا
املزارعا وسيل أخر لز ة فر إمكاني وصول املرأة إىل األراضي وما يتعل هبـا مـن إنتـا وملكيتهمـا
والسيطرة عليهما(.)٢٢
 - ١2ويصــع .ختطــي اإلصــنحا الزراعي ـ وتنفي ـ ها بســب .تعقيــد وتــداخ نظــم حيــامة األراضــي
وحوكمتها على الصعيدين ا لي والو ين .ويتعن عم القوانن والسياسا واألنظم واإلجـرا ا اخلاصـ
ابألراضي املراعيـ لنعتبـارا اجلنسـاني بـدعم قـدرة النسـا علـى التعبـر عـن آرائهـن وعلـى ممارسـ السـلط
والنشاط على مجيـع مسـتو احلكـم مبـا يف ذلـك الربملـاان واخلـدما اإل اريـ وجلـا األراضـي .وميكـن
أ تشــك املبــا التوجيهي ـ الطوعي ـ للحوكم ـ املســؤول حليــامة األراضــي ومصــائد األمســا والغــااب يف
سيا األمن الغ ائي الو ين أ اة فعال للنهوض حبقو املرأة الريفي يف األراضي وضـما حيـامة األراضـي.
وميكــن أ تســاعد منظمــا امل ـرأة الريفي ـ جنبــا إىل جنــ .مــع عــاة املســاواة بــن اجلنســن يف احلكوم ـ
واجملتمع املدين على م ة إملا املرأة ابلقوانن ووعيها الستحقاقاهتا وإصن املعاير االجتماعي التمييزي .
وحتشد تلك املنظما جهو ها بفعالي ملتابع اإلصنحا القانونيـ والسياسـاتي واملؤسسـي واالجتماعيـ
لصــاح حقــو املـرأة يف األراضــي يف البلــدا علــى نطــا العــام رغــم أ األ لـ متباينـ بشـ األرــر اجلــاري
للنتائج الي حتققها(.)٢2
 - ١0ويرتب ضما حقو املـرأة يف األراضـي واملـوار اإلنتاجيـ األخـر بتحسـن رفـاه األسـر املعيشـي
وبطائف ـ واس ــع م ــن املن ــافع للنس ــا والفتي ــا الريفي ــا  .وتكتس ــ .امل ـرأة املزي ــد م ــن س ــلط ص ــنع القـ ـرار

__________
(Abena Oduro, “Control and ownership of assets: a means for increasing gender equality and empowerment )٢٢
of rural women”. Background paper for the expert group meeting of the sixty-second session of the
Commission on the Status of Women, (2017); UN-Women, Progress of the World’s Women 2015–2016

( )٢2املرجع نفس .
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واالســتقنل االقتصــا ي يف إ ــار عــائنهتن وأســرهن املعيشــي وجمتمعــاهتن ا ليـ  .وميكــن أيضــا أ يســاعد
الـتصل مــن القـوانن واملمارســا الـي تضــر ابملـرأة مقارنـ ابلرجـ يف مــا يتعلـ ابحلصــول علـى األراضــي
واملمتلكا واملوار اإلنتاجي األخر على احلد من عنف العشر( .)١١وتؤ ي احليامة اآلمن لألراضي إىل
إىل م ة املكان االجتماعي والسياسي للمرأة وتوفر سبين إىل العدال االقتصا ي  .وميكن أ يعزم أتمن
احلقــو يف األراضــي وحيامهتــا القــدرة التفاوضــي للمـرأة اخـ املنــزل ويعــزم مشــاركتها يف احليــاة االقتصــا ي
والعام عن ري تقلي لا ر التشريد والتجريد من امللكي وانعدا األمن الغ ائي والفقر.

رابعا  -تعزيز األمن الغذائي والتغذية للنسات والفتيا الريفيا
 - ١٢ميث ـ إعمــال ح ـ النســا والفتيــا الريفيــا يف الغ ـ ا والتغ ي ـ الكــافين نوعــا وكمــا أم ـرا ابل ـ
األمهي  .بيد أ النسا والفتيا الريفيا ال يزلن يعانن من انعدا األمن الغ ائي وسو التغ ي مع تزايد
عد السكا ال ين يعانو من نق التغ ي املزمن على الصعيد العاملي وهو ما يُعز بدرجـ كبـرة إىل
النزاعا واألمما اإلنساني والصـدما املتعلقـ ابملنـاخ مثـ حـاال اجلفـاف أو الفيضـاان  .ويتـدهور
األمن الغ ائي يف البلدا املعتمدة علـى صـا را السـلع األساسـي حيـ تفضـي االخنفاضـا احلـا ة يف
اإليرا ا املت تي من الصا را والضرائ .يف السنوا األخـرة إىل اخنفـاض الـوار ا والقـدرة املاليـ علـى
ااي األسر املعيشي الفقرة من ارتفا أسعار األغ ي ا لي  .وعلى الصعيد العـاملي يرتفـع قلـين احتمـال
تعرض املرأة النعدا األمـن الغـ ائي مقارنـ ابلرجـ  .وعلـى الـرغم مـن أ النسـب آخـ ة يف االخنفـاض فـن
ما يقر من ُربع األ فـال يف مجيـع أحنـا العـام يعـاين مـن التق ُّـز ممـا يـؤ ي إىل م ة لـا ر تعطـ القـدرة
املعرفي وضعف األ ا املدرسي واملهين واملو من جرا اإلصااب  .ويعاين رل النسا يف سن اإلجنا
يف مجيع أحنا العام من فقر الد مما يهد صحتهن وتغ ي أ فاهلن وصحتهم(.)١٢
 - ١2ويف ه ا السيا يصبح التمكن التغ وي ال ي يركز على تـوفر التغ يـ اجليـدة مـن أجـ بقـا
ورفــاه النس ــا وأ ف ــاهلن ذا أمهي ـ رئيســي  .وال ت ــؤ ي املب ــا را الرامي ـ إىل تعزيــز اإلنت ــا الزراع ــي وإنت ــا
األغ يـ ائمــا إىل حتســن النتــائج علــى الصــعيد التغـ وي .وعلــى وجـ اخلصــو فــن املبــا را اإلمنائيـ
الرامي ـ إىل تعزيــز التمكــن االقتصــا ي للم ـرأة الــي تركــز حص ـرا علــى فــر إ رار الــدخ وم ة اإلنتاجي ـ
الزراعيـ ـ ق ــد ت ــؤ ي ع ــن غ ــر قص ــد إىل م ة ع ــ .العم ـ ـ الواق ــع عل ــى امل ـ ـرأة الريفي ـ ـ (س ـ ـوا يف امل ـ ـزار
أو خارجهــا وس ـوا كــا العم ـ مــدفو األجــر أو غــر مــدفو األجــر) ممــا يقــوض صــحتها وتغ ـ يتها.
ويستتبع التمكن التغ وي تقييم العوام والقيو والقواعد اهليكلي الي قد حتول و أ حتق املرأة الريفي

__________
(Lori L. Heise and Andreas Kotsadam, “Cross-national and multilevel correlates of partner violence: an )١١

analysis of data from population-based surveys,” The Lancet Global Health, vol. 3, No. 6 (June 2015),
.pp. e332–e340. Available from http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00013-3.

( )١٢منظم األغ ي والزراع والصندو الدويل للتنمي الزراعي ومنظم األمم املتحدة للطفولـ (اليونيسـيف) وبـرانمج األغ يـ
العاملي ومنظم الصح العاملي حال األمن الغ ائي والتغ يـ يف العـام  :١١٢0بنـا القـدرة علـى الصـمو لتحقيـ السـن
واألمن الغ ائي (روما .)١١٢0
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النت ـ ــائج التغ ويـ ـ ـ املنئمـ ـ ـ وت ـ ــوفر اس ـ ــتجااب سياس ـ ــاتي حم ـ ــد ة األه ـ ــداف لتحس ـ ــن أمنه ـ ــا الغـ ـ ـ ائي
وصحتها(.)١١
 - ٢١ويف خط عا  ١١٢١وال سيما اهلدف  ١تناولت الدول األعضا العوائ اهليكلي الـي تضـع
النســا والفتيــا الريفيــا يف وضــع غــر مـؤا مــن حيـ حتقي ـ األمــن الغـ ائي والتغ يـ  .إال أ تقييمــا
أُُجري يف اآلون األخرة للتقد ا ـرم يشـر إىل اسـتبعا احتمـال القضـا علـى اجلـو وسـو التغ يـ حبلـول
عا  ١١٢١إال بز ة تنسي اجلهو وم ة االستثمارا من أج االستجاب بفعالي لألمما الغ ائي يف
مجيــع أحنــا العــام .ويســتتبع القيــا ب ـ لك التوســع يف تــوفر العم ـ النئ ـ واحلماي ـ االجتماعي ـ يف املنــا
الريفي وم ة اإلنتاجي الزراعي و خول أصحا احلياما الصغرة و عـم الزراعـ املسـتدام ونظـم إنتـا
األغ ي ـ لــد أصــحا احليــاما الصــغرة وحف ـ منــافع التنــو البيولــوجي الزراعــي وتقامسهــا علــى حنــو
عا ل .وهو يستتبع أيضا التفاوض على قواعد جتاري حتمي حيز السياسـا ا ليـ املعـين ابلتنميـ الزراعيـ
واألمن الغ ائي مع إعطا األولوي لتمكن املرأة واملساواة بن اجلنسن (انظر .)A/72/303
 - ٢٢وتشــار املزارعــا الريفيــا بشــك متزايــد يف الزراعـ املســتدام حيـ ميارســن أســالي .مراعيـ
إيكولوجي مت قلم مع تغر املناخ لتحقي األمن الغ ائي والتغ ي  .ولكي تؤيت تلـك اجلهـو مثارهـا ينبغـي
االع ـكاف هبــن رمسيــا بوصــفهن منتجــا مســتقن وأ يشــاركن يف صــنع الق ـرار يف تعاونيــا املنتجــن
وجلــا إ ارة األراضــي وإ ارة امل ـوار املائي ـ  .ومــن األمهي ـ مبكــا أ مت ّكــن امل ـرأة الريفي ـ مــن تنظــيم ح ـوارا
بش ـ السياســا ا لي ـ والو ني ـ واملشــارك فيهــا والتواص ـ مــع صــانعي الق ـرار .ويتســم االســتثمار العــا
واخلــا يف منظمــا النســا الريفيــا املنتجــا أبن ـ ضــروري إلاتح ـ إنتــا وتســوي ا اصــي أبشــكال
متنوع ومت قلم مع تغر املناخ .ويتعن إنشا آليا متوي حملي وو ني لتعزيز األسالي .الزراعي العضوي
واإليكولوجيـ ـ ال ــي تتبعه ــا النس ــا الريفي ــا  .وتش ــم تل ــك األس ــالي .ممارس ــا متواررـ ـ ع ــن األج ــدا
وممارسا الشعو األصلي وممارسا تكنولوجي حديث تت قلم مع تغر املناخ وحتمي النظم اإليكولوجي
والتنو البيولوجي الزراعي وتعزم األمن الغ ائي والتغ ي (.)١٢

خامسا  -التصدي للعنف واملمارسا الضارة ضد النسات والفتيا
 - ٢١يشك العنف ضد النسا والفتيا انتهاكا جسيما حلقو اإلنسا يف مجيـع البلـدا وقـد أُبـرم
القضــا علي ـ يف الغاي ـ  ١مــن اهل ــدف  .5وة ــدث العنــف يف األم ــاكن اخلاص ـ والعام ـ ويتص ـ أش ــكاال
عديدة .وعلى الصعيد العاملي يتعرض أكثـر مـن رلـ النسـا للعنـف اجلسـدي و/أو اجلنسـي مـن عشـر
أو للعنف اجلنسي من شص غر العشر يف فكة ما من حياهتن( .)١٤وعلى الرغم من عد توافر بيـاان
ع ــن مجي ــع البل ــدا فم ــن ب ــن البل ــدا ال ـ ـ  ٤٢ال ــي تتـ ـوافر ل ــديها بي ــاان حديثـ ـ ع ــن العن ــف اجلس ــدي
أو اجلنسي املرتك .من جان .مو /عشر يف األشهر الـ  ٢١األخـرة أظهـر  ١2بلـدا معـدال أعلـى يف
__________
(Sudha Narayanan and others, “Rural women’s empowerment in nutrition: a proposal for diagnostics )١١
” .linking food, health and institutionsورقـ معلومــا أساســي الجتمــا فريـ اخلـربا يف الــدورة الثانيـ والســتن للجن ـ
وضع املرأة (.)١١٢0
(.Huairou Commission, “Rural women’s empowerment in the sustainable development era”, (2017) )١٢
(( The World’s Women 2015: Trends and Statistics )١٤منشورا األمم املتحدة رقم املبيع  )E.15.XVII.8الفص .2
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املنا الريفي مقارن ابملنا احلضري ( .)١5ويف أمريكا الشمالي تشر املعلوما املتاح إىل أ معدال
عنــف العشــر تكــو عــا ة متمارلـ يف املنــا الريفيـ واحلض ـري والضـواحي ولكــن معــدال بعـ أن ـوا
عنف العشر (العنف اجلنسي واملزمن والشديد والقت ) قد تكو أعلى يف املنا الريفي (.)١2
 - ٢٢ويصع .أيضا قياس حماوال القضا علـى املمارسـا الضـارة يف املنـا الريفيـ (الغايـ )٢-5
بسـب .عــد اكتمــال البيــاان  .وعلــى الــرغم مــن حــدوث اخنفــاض عــا يف انتشــار ممارسـ تشــوي األعضــا
التناســلي ل ـ انث علــى مــد العقــو الثنر ـ املاضــي فهــي ال ت ـزال متــارس يف  ١2بلــدا تككــز يف أفريقيــا
والشر األوس وهـي تـؤرر يف الفتيـا والنسـا يف مجيـع أحنـا العـام ابلنظـر إىل تـدفقا اهلجـرة .ويُقـ ّدر
أ  ١١١مليــو ام ـرأة وفت ــاة  ٤٤ملي ــو م ــنهن حت ــت س ــن  ٢5عام ــا تعرض ــن هل ـ ه املمارس ـ قب ـ س ــن
اخلامس يف معظم البلدا  .ويف  ١١بلدا من البلدا الـ  ١2رمبا يكو تشوي األعضـا التناسـلي لـ انث
أكثــر ش ــيوعا يف املن ــا الريفي ـ وفقــا للبي ــاان املتعلق ـ ابلفتي ــا والنســا الل ـوايت ت ـكاو أعم ــارهن ب ــن
 ٢5و  ٤2عام ــا .وابلنس ــب إىل الفتي ــا و س ــن الرابعـ ـ عش ــرة حس ــبما أف ــا أمه ــاهتن ق ــد تك ــو
املمارس أكثر شيوعا يف املنا الريفي أيضا مقارن ابملنا احلضري يف  ٢5بلدا من البلدا ال ـ  ١١الـي
تتوافر بياان بشـ هنا .ويبـدو أ مثـ عمـا أكـرب السـتمرار هـ ه املمارسـ يف املنـا الريفيـ وإ كـا مثـ
تباين كبر بن البلدا فيما يتعل مبد عم املمارس (.)١0
 - ٢٤ويكاجع حدوث موا األ فال والزوا املبكر والزوا القسري على الصعيد العاملي ولكـن أكثـر
من  0١١مليو امرأة و  ٢5١مليو رج على قيد احلياة اليو تزوجوا وهم أ فال .وك سن تتزو حنو
 ٢5مليو فتاة قب بلو سن الثامن عشرة ينتمي كثر منهن إىل أفقر األسر املعيشـي يف املنـا الريفيـ
يف أفريقيــا جنــو الصــحرا الكــرب وجنــو آســيا .ويف أفريقيــا م يتغــر مســتو موا األ فــال بــن أشــد
النــاس فقـرا منـ عــا  ٢22١وتقــع البلــدا الــي ةــدث فيهــا أكــرب عــد مــن مجيــا األ فــال يف جنــو
آسيا .ويعا ل احتمال الزوا يف مرحل الطفول للفتيا احلاصن على قدر ضئي من التعلـيم مـا يصـ
إىل ســت أمثــال حدورـ لــد الفتيــا احلاصــن علــى التعلــيم الثــانوي .والفتيــا اللـوايت ينتمــن إىل أفقــر
 ١١يف املائ ـ مــن الســكا والل ـوايت يعشــن يف املنــا الريفي ـ هــن األكثــر عرض ـ للصطــر .ويف مجيــع أحنــا
الع ــام يزي ــد احتم ــال موا الفتي ــا يف املن ــا الريفيـ ـ ع ــن احتم ــال حدورـ ـ ل ــد نظـ ـراهتن يف املن ــا
احلضري حي يبل عد مجيا األ فال يف املنا الريفي ضـعف عـد ها يف املنـا احلضـري يف بعـ
البلدا يف غر ووس أفريقيا ويف أمريكا النتيني ومنطق البحر الكارييب(.)١٢
 - ٢5وموا األ فال والزوا املبكر هلما آ ر واضح على الصـح واحلقـو اجلنسـي واإلجنابيـ للنسـا
والفتيـا  .وتشــم تلــك اآل ر االفتقــار إىل املعلومــا والرعايـ الصــحي الكافيـ وســلط اختــاذ القـرار فيمــا
يتعل ابجلن اآلمن وتنظيم األسرة واحلم املبكر واإلجنا قب اكتمال منو أجسا الفتيا مـع ارتفـا
__________
( )١5حتلي هيئ األمم املتحدة للمرأة للبياان املستمدة من برانمج االستقصا ا الدميغرافي والصحي ”.“rilipmocTATS
(Katie M. Edwards, “Intimate partner violence and the rural –urban–suburban divide: myth or reality? A )١2
.critical review of the literature”, Trauma, Violence, & Abuse, vol. 16, No. 3 (2015), pp. 359-373
( )١0تقي ـ ـ ـ ـ ــيم هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ــدة للمـ ـ ـ ـ ـ ـرأة لبي ـ ـ ـ ـ ــاان اليونيس ـ ـ ـ ـ ــيف .مت ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى https://data.unicef.org/topic/child-
( protection/female-genital-mutilation-and-cutting/ا ّل ـ ــع عليـ ـ ـ يف تش ـ ـ ـرين الث ـ ــاين/نوفمرب  )١١٢0و UNICEF,
).“Female genital mutilation/cutting: a global concern” (2016
UNICEF, State of the World’s
و
(UNICEF, “Ending child marriage: progress and prospects” ( 2014) )١٢
).Children 2016: A Fair Chance for Every Child (New York, 2016
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ل ــا ر وق ــو املض ــاعفا ال ــي متث ـ الس ــب .الرئيس ــي الث ــاين لوف ــاة الفتي ــا الل ـوايت ت ـكاو أعم ــارهن ب ــن
 ٢5و  ٢2عاما وإمكاني اإلصاب ابألمراض املنقول عن ري االتصال اجلنسـي مبـا فيهـا فـروس نقـ
املناعـ البشـري ( .)١2ويــؤ ي موا األ فـال والــزوا املبكـر أيضـا إىل اإلخــنل بقـدرة النســا والفتيـا علــى
التص ــرف وس ــنمتهن العقليـ ـ ويزي ــد م ــن احتم ــال تعرض ــهن للعن ــف الع ــائلي ال س ــيما يف س ــيا ال ــزوا
القسري(.)٢١
 - ٢2ويتعــن نشــر التوعيـ العامـ واختــاذ املبــا را الدعويـ علــى نطــا واســع يف مجيــع املنــا الريفيـ
هبــدف تغيــر املمارســا واملواقــف فيمــا يتعل ـ بعنــف العشــر ضــد امل ـرأة وموا األ فــال والــزوا املبكــر
والزوا القسري وتشوي األعضا التناسلي ل انث وينبغي توجيهها حنو النسا والفتيا وك لك الرجال
والفتيا  .وتشم التدابر الوقائي األخر الرامي إىل التصدي للعنف واملمارسا الضارة ضد املرأة والفتاة
م ة فــر حصــول الفتيــا والشــبا علــى التعلــيم ومتكيــنهم مــن خــنل تزويــدهم ابملعــارف واملهــارا
ومتك ـ ــن اآلاب واجملتمع ـ ــا ا لي ـ ـ لغ ـ ــرض التصل ـ ــي ع ـ ــن املمارس ـ ــا الض ـ ــارة .وميك ـ ــن أ تك ـ ــو احل ـ ـوافز
االقتصــا ي مث ـ التحــوين النقدي ـ املشــرو فعال ـ يف احلــد مــن موا األ فــال وتشــغي األ فــال ويف
م ة انتظا الفتيا يف املدارس .ومن األمهي مبكا تعزيز وإنفاذ القوانن والسياسا الرامي إىل مكافح
العنف ضد املرأة واملمارسا الضارة ويعا ل ذلك يف األمهي َس ّن وتنفي قوانن حتد السن األ ىن للزوا
عند  ٢٢عاما للفتيا والفتيا على حد سوا  .وجي .كفال إمكاني حصول النسـا والفتيـا الريفيـا
()٢٢
اللوايت يتعرضن للعنف واملمارسا الضارة على اخلدما االجتماعي والصـحي والقضـائي األساسـي .
وتســاعد التكنولوجي ــا النقال ـ يف بع ـ احل ــاال يف إنش ــا مكاتــ .مس ــاعدة ع ــن بعــد للنس ــا والفتي ــا
الريفيا اللوايت يتعرضن للعنف ويف تنبي ضباط الشر واألخصـائين الصـحين الـ ين ميكـنهم التحقيـ
وتقدم الدعم املعنوي والطيب .وابملث تساعد خطوط االتصال املباشر ابستصدا اهلواتف النقالـ يف عـم
الفتيــا الل ـوايت يتعرضــن لتشــوي األعضــا التناســلي وميكنهــا يف كلتــا احلــالتن أ تــدعم حماكم ـ م ـرتكيب
اجلرائم وإقام العدل(.)٢١

سادسا  -ضمان احلصوا على الرعاية الصحية وعلى خادما الصاحة اجلنساية واإلجنابياة
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية
 - ٢0مـ ــن الض ـ ــروري ض ـ ــما إمكاني ـ ـ احلص ـ ــول علـ ــى خ ـ ــدما الرعاي ـ ـ الص ـ ــحي األساس ـ ــي اجلي ـ ــدة
(اهلدف  ٢الغاي  )٢وحصول اجلميع على خـدما الصـح اجلنسـي واإلجنابيـ وعلـى احلقـو اإلجنابيـ
(اهلــدف  5الغاي ـ  )2مــن أج ـ إعمــال ح ـ النســا والفتيــا الريفيــا يف الوصــول إىل أعلــى مســتو
صــحي ميكــن بلوغ ـ  .وميثـ البُعــد عــن املرافـ الصــحي واألخصــائين الصــحين األكفــا مصــدر قلـ ابل ـ

__________
( )١2املرجع نفس .
(.Sama-Resource Group for Women and Health, “Dataspeak: early marriage and health” ( 2015) )٢١
( UNICEF, State of the World’s Children 2016 )٢٢و ” UNICEF, “Ending child marriageوهيئ األمم املتحدة للمرأة
وجها أخر ”حزم اخلدما األساسي للنسا والفتيا النيت يتعرضن للعنف“ (.)١١٢5
(Broadband Commission for Sustainable Development, “Working Group on Education: digital skills for life )٢١
and work” (Paris, UNESCO, 2017); Health and Education Advice and Resource Team, “Helpdesk report:
increasing access to sexual and reproductive health and rights via new innovations and technologies in
).Africa” (2015
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للنســا والفتيــا الريفيــا  .ويشــك عــد القــدرة علــى الوصــول إىل املرافـ الصــحي مسـ ل أكثــر خطــورة
للنســا والفتيــا يف املنــا الريفيـ مقارن ـ ابملنــا احلض ـري كمــا يتضــح مــن البيــاان املتاحـ عــن 2١
بلدا وال سيما فيما يتعل ابلصح اجلنسي واإلجنابي  .ففي أق البلدا منوا يق احتمال أ تنج .املرأة
الريفي مبساعدة أخصائي صحي كفؤ عن احتمال حدور لد املرأة احلضري بنسب  ٢٢يف املائ  .وترتب
الوفيـا النامجـ عـن مضــاعفا احلمـ أو الــوال ة الـي ميكــن الوقايـ مــن أكثرهـا بعــد كفايـ اخلــدما
الصحي املقدم للنسا والفتيا وال سيما ابلنسب ألشد الفئا فقرا وسكا املنا الريفي (.)٢٢
 - ٢٢وتــؤرر الوفيــا واألمـراض املرتبطـ بــنق إمكانيـ الوصــول إىل امليــاه وخــدما الصــرف الصــحي
امل مون ـ ـ واملوروق ـ ـ أتر ـ ـرا جـ ــائرا يف النسـ ــا والفتيـ ــا الفق ـ ـرا يف املنـ ــا الريفي ـ ـ  .وعلـ ــى الـ ــرغم مـ ــن أ
 2.2بنين شص متكنوا من احلصول على مصدر حمسـن مليـاه الشـر يف عـا  ١١٢5فـن تـوافر ميـاه
الشر املدارة أبما ال يزال منصفضا حي يق ةدةر بنسب  2٢يف املائ يف املنا احلضري و  ١١يف املائ
فق يف املنا الريفي  .وتوجد قل خدما مياه الشر والصرف الصحي املدارة بصـورة م مونـ وممارسـ
التغــوط يف العـرا يف أفريقيــا جنــو الصــحرا الكــرب وجنــو آســيا أساســا .وتعــاين أشــد الفئــا فقـرا يف
املنا الريفي أكثر من غرها وال سيما النسـا والفتيـا اللـوايت يتعرضـن لنتـائج احلمـ الضـارة ووفيـا
األموم والعنف واإلجها النفسي االجتماعي .وتصع .ك لك إ ارة النظافـ الصـحي أرنـا احلـي يف
غيـا امليــاه والصــابو وخــدما الصــرف الصــحي سـوا يف املنــزل أو املدرسـ أو العمـ  .ويســتلز حتقيـ
هدف حصول اجلميع بشك منصـف علـى ميـاه الشـر امل مونـ وامليسـورة التكلفـ وحصـول اجلميـع علـى
خــدما الصــرف الصــحي والنظاف ـ الصــحي علــى حن ــو كــاف ومنصــف ووضــع هناي ـ للتغــوط يف الع ـرا
(اهلــدف  2الغايتــا  ٢و  )١وضـ َـع سياســا وب ـرامج تعطــي األولوي ـ للنســا والفتيــا الريفيــا وتعــاج
أوج التفاو اخلطرة على الصعد اجلغرايف واجلنساين والصحي(.)٢٤
 - ٢2وهنــا افتقــار شــديد إلمكاني ـ احلصــول علــى املعلومــا واخلــدما املتعلق ـ ابلصــح واحلقــو
اجلنس ــي واإلجنابي ـ بوج ـ خ ــا ابلنس ــب للم ـرأة الريفي ـ وال س ــيما الش ــااب والفتي ــا  .وعل ــى الص ــعيد
العــاملي يــؤرر عــد تلبيـ احلاجـ إىل تنظــيم األســرة يف حيــاة  ١٢٤مليــو امـرأة يف البلــدا الناميـ  .ويتبــن
عد تلبي تلك احلاج بدرج أكرب يف املنا الريفي مقارن ابملنا احلضري وفقا للبياان املتاح لنحو
 00بل ــدا( .)٢5ويف بعـ ـ احل ــاال تس ــاعد التطبيق ــا املتع ــد ة الس ــتصدا التقني ــا املتنقلـ ـ يف جم ــال
الصح من قبي التطبيقا الي تدعم الرعاي قب الـوال ة علـى م ة إمكانيـ حصـول النسـا والفتيـا
الريفيا على املعلوما واخلدما املتعلق ابلصح واحلقو اجلنسي واإلجنابي  .وتُنشـر عيـا ا اهلواتـف
النقال ـ واستشــارا التطبيــ .عــن بعــد يف بع ـ البلــدا للوصــول إىل النســا والفتيــا الريفيــا وتُنشــر
منصا التعلم النقال لتدري .األخصائين واملهنين الصحين يف املواضيع ذا الصل ( .)٢2وحتتا النسا
والفتيــا الريفيــا إىل أ تتــا هلــن املـوار والفرصـ إل ارة صــحتهن اجلنســي واإلجنابيـ وممارسـ حقــوقهن

__________
(.UN-Women, Progress of the World’s Women 2015–2016 )٢٢
(Joanna Esteves Mills and Oliver Cumming, “The impact of water, sanitation and hygiene on key health )٢٤
).and social outcomes: review of evidence” (UNICEF, 2016
( .WHO family planning/contraception fact sheet 2017 )٢5متاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى www.who.int/mediacentre
 /factsheets/fs351/en/وحتلي هيئ األمم املتحدة للمرأة للبياان املستمدة من برانمج االستقصا ا الدميغرافي والصحي
”.“rilipmocTATS
(.Broadband Commission for Sustainable Development, “Working Group on Education” )٢2
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اإلجنابيـ مــع احلصــول علــى الــدعم بعــد مــن الطــر مبــا يف ذلــك مــن خــنل التثقيــف اجلنســي الشــام .
ـيكن يف وضــع غــر م ـؤا للغاي ـ عنــدما يتعل ـ األمــر ابحلصــول علــى التعلــيم وكســ.
وخبــنف ذلــك سـ ّ
()٢0
العي والتمتع حبياة صحي ومنتج .

سابعا  -توفري التعليم اجليد للفتيا والنسات الريفيا
 - ٤١يظـ إعمــال حـ النســا والفتيــا الريفيــا يف احلصــول علــى تعلــيم جيــد بتكلفـ معقولـ و و
عنا وال ورة احلياة يف صميم إجنام اهلدف  .٤وعلى الرغم من املكاسـ .ا ـرمة يف حتقيـ التكـافؤ بـن
اجلنســن يف االلتحــا ابملــدارس االبتدائي ـ يف البلــدا النامي ـ ال ي ـزال هنــا الكثــر ممــا ينبغــي القيــا ب ـ
للوصول إىل توفر التعليم االبتدائي الكام للجميع ال سيما يف املنا الريفي  .ويقاب ه ا التقد ا ـرم
حنــو حتقي ـ التكــافؤ بــن اجلنســن يف املــدارس اســتمرار وجــو التمييــز والقوالــ .النمطي ـ علــى أســاس نــو
اجلن يف الكت .املدرسي واملناهج الدراسي و ر التدري وسب الوصول إىل البى التحتي مبا يف ذلك
تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال واملمارســا والســلوكيا اخـ املراف ـ التعليميـ وخارجهــا ومجيعهــا
جتــنح إىل أ تكــو أكثــر بــروما يف املنــا الريفيـ  .كمــا أ أوجـ عــد املســاواة وأشــكال التمييــز املتعــد ة
واملتداخل الي تعاين منها النسا والفتيا الريفيا تعرضهن لغنب شديد يف جماال التعليم املدرسي وحمو
األمي ـ وتعلــيم الكبــار .والفقــر واملوقــع مهــا العــامن الل ـ ا ةــد ا إمكاني ـ ذهــا الفتيــا إىل املدرس ـ
وأشد الفتيا فقرا يف املنا الريفي هن األكثر عرض ل قصا من املدرس  .ومما يبعـ علـى القلـ فيمـا
يتعل ـ ابلفتيــا الريفيــا اســتمرار ع ــد وجــو مدرســن مــؤهلن عل ــى نطــا واســع يف املنــا الريفي ـ
ال سيما عندما يتعل األمر عدا املدرسا وتوظيفهن واستبقائهن (انظر .)A/72/207
 - ٤٢وق ـ ــد تس ـ ــاعد كفالـ ـ ـ إمكانيـ ـ ـ وص ـ ــول النس ـ ــا والفتي ـ ــا الريفي ـ ــا إىل تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــا
واالتصاال على توفر املهارا واملعلوما واملعارف الي ةتجن إليها بشدة ألسبا معيشتهن ورفاههن
وقدرهتن على الصمو  .ومع أ التكنولوجيا املتنقل أصبحت أكثر انتشارا فن الفجوة الرقمي ال تـزال
قائمـ علــى أســاس نــو اجلــن  :معظــم ال ـ  ٢.2بنيــن شــص غــر املتصــلن ابإلنكنــت يعــي يف املنــا
الريفيـ وهــم أشــد فقـرا وأقـ تعليمــا وهــم عمومــا مــن النســا والفتيــا  .وتشــك تكلفـ امــتن واســتصدا
اهلــاتف ا مــول عائقــا كب ـرا ال ســيما ابلنســب للنس ــا يف املنــا الريفي ـ يف جنــو آســيا وشــر آس ــيا
وا ــي اهلــا وأفريقيــا جنــو الصــحرا الكــرب  .وعلــى الــرغم مــن أ اســتصدا تكنولوجيــا املعلومــا
واالتصــاال بغــرض الــتعلم ينتشــر يف املــدارس يف مجيــع أحنــا العــام قــد يكــو مــن الصــع .للغاي ـ ر
الفجوة الرقمي يف حال فر التعلم ابستصدا األجهزة النقال املتاح للفتيا الريفيا الفقرا  .ويفتقر
العديد من املـدارس يف املنـا الريفيـ إىل الكهـراب واحلواسـي .ومـن املـرجح أ يكـو الوضـع أسـوأ فيمـا
يتعل ـ بقــدرة الفتيــا الريفيــا عل ـى الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال خــار املدرس ـ يف
األسر املعيشي الفقرة الي ال متلك ال كهراب وال حاسواب .وقد تكو اهلواتف ا مول بـدين أكثـر يسـرا
ولكــن األ ل ـ ليســت واضــح حــى اآل بش ـ الفعالي ـ النســبي لتلــك األجهــزة يف عــم الــتعلم واحلــد مــن
التفاوات اجلنساني يف التعليم االبتدائي والثانوي(.)٢٢

__________
(Development Assistance Committee Network on Gender Equality, “Women’s economic empowerment” )٢0
).(OECD, 2012
(.UNESCO, Global Education Monitoring Report 2016: Gender Review (Paris, 2016) )٢٢
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 - ٤١وعــا ة مــا تكــو الشــااب الريفيــا الفق ـرا أق ـ معرف ـ ابلق ـرا ة والكتاب ـ بكثــر مــن املتوس ـ
الريفي .ويف معظم البلدا الي تتوافر عنها بيـاان فـن أقـ مـن نصـف النسـا الريفيـا الفقـرا تتـوافر
لديهن املهارا األساسي ل ملا ابلقرا ة والكتاب  .وتنطوي التكنولوجيا ا مول على إمكاني تعزيز حمو
األمي ولكن جي .التصدي لتحد متعد ة من أج مشارك املرأة الريفي يف التعلم ابهلواتـف ا مولـ .
وميكن أ تتسب .تكلفـ االتصـال اإللكـكوين وتعقيداتـ يف املنـا الريفيـ النائيـ يف إعاقـ االسـتفا ة مـن
اهلوات ــف ا مولـ ـ ولك ــن التش ــار يف اهلوات ــف ا مولـ ـ ميك ــن أ يقلـ ـ م ــن التك ــاليف ويزي ــد م ــن ال ــتعلم
التعاوين .وتتمث املصاع .األكـرب يف املعـاير واملمارسـا اجلنسـاني التمييزيـ الـي حتـد مـن اسـتصدا املـرأة
للهواتف ا مول من أج التعلم .وقد يكو من املفيـد إشـرا الرجـال واجملتمـع ا لـي برمتـ وجعـ حمتـو
حمــو األمي ـ ابهلواتــف ا مول ـ مناســبا جملتمعــا املتعلمــن وأســبا معيشــتهم ابللغــا ا لي ـ ( .)٢2وهنــا
حاج إىل ختصي استثمارا أكرب وأكثر انتظاما من أج حتقي تعميم التعليم االبتدائي والثانوي اجملاين
للجميع وتوفر مراف تعليمي مع مدرسن مؤهلن على مجيع املستو يف املنا الريفي .

اثمنا  -االستنتاجا والتوصيا
 - ٤٢تتساام املساااواة بااني اجلنسااني ومت ااني النسااات والفتيااا الريفيااا وتعزيااز حقااوق ن اإلنسااانية
ابألمهية األساسية لتنفياذ إعاالن ومن اا عما بيجاني وخطاة التنمياة املساتدامة لعاا  0202بشا
كام وفعاا وسريع .ويتسم ابألمهية األساسية كاذل إعمااا حقاوق النساات والفتياا الريفياا يف
التمتااع مبسااتوى معيشااي الئااس ،ويف حياااة خاليااة ماان العنااف واملمارسااا الضااارة ،ويف احلصااوا علااى
األراضااي واألصااوا املنتجااة ،واألماان الغااذائي والتغذيااة ،والعم ا الالئااس ،والتعلاايم ،والصااحة ،مبااا يف
ذلا ا الص ااحة واحلق ااوق اجلنس ااية واإلجنابي ااة .ويتع ااني أيض ااا جتدي ااد االلتزام ااا و س ااني السياس ااا
وتنفيااذها بصارامة ،وزادة التمويا ماان مجيااع املصااادر ،مبااا يف ذلا زادة املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة،
ل ي ال تُيك أي امرأة أو فتاة ريفية خلف الرك .
 - ٤٤وينبغ ااي أن تب ااذا مجي ااع اجل ااا ص اااحبة املص االحة ج ااودا ل اادعم أس اابا معيش ااة النس ااات
والفتيااا الريفيااا ورفاااه ن وقاادر ن علااى الصاامود ،وإزالااة احلااواجز اهلي ليااة والقااوانني التمييزيااة
واألعا ارا اجلنس ااانية لتم ااني النس ااات والفتي ااا الريفي ااا م اان التص اادي للتح اادا واغتن ااا ف اارحت
التغيااري .وينبغااي أن تعاازز السياسااا وال اجام اإلنتااا املسااتدا لصاااحبا احليااازا الصااغرية ماان
النسااات والفتيااا الريفي ااا  ،وكااذل العما ا الالئااس يف املا ازار وخارج ااا ،وإم اني ااة احلصااوا عل ااى
احلماية االجتماعية .وينبغي االعيا بعمل ن غاري مادفو األجار واحتسااب ،،وتقلاي حجام أعمااا
الرعاي ااة واألعم اااا املنزلي ااة غ ااري مدفوع ااة األج اار وإع ااادة توزيع ااا م اان خ ااالا ت ااوفري الب ااى التحتي ااة
واخلدما  .ويتعني دعم حقوق النسات والفتيا الريفيا يف ضمان حيازة األراضاي واألمان الغاذائي
والتغذيااة ومحايت ااا ماان الصاادما والضااغو االقتصااادية واالجتماعيااة والبيئيااة .وجي ا القضااات علااى
العنااف واملمارس ااا الضااارة ض ااد النسااات والفتي ااا الريفيااا  .ويتع ااني تعزيااز ت ااوفري خاادما املي ااا
والصاار الصااحي املاادارة بطريقااة مأمونااة ،وخاادما التعلاايم والرعايااة الصااحية ،مبااا يف ذلا الصااحة
واحلق ا ااوق اجلنس ا ااية واإلجنابي ا ااة .وينبغ ا ااي الوف ا ااات بوع ا ااد ت ا ااوفري ت نولوجي ا ااا املعلوم ا ااا واالتص ا اااال

__________
( )٢2املرجـ ــع نفسـ ـ ـ و

Carolina Belalcázar, Mobile Phones & Literacy: Empowerment in Women’s Hands (Paris,
).UNESCO, 2015
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وت نولوجيااا الطاقااة املسااتدامة ،مبااا يف ذل ا ماان خااالا نق ا الت نولوجيااا املناساابة .ويتساام دعاام
منظما اجملتماع املادي للنساات الريفياا ومؤسساا ن وتعاونياا ن ابألمهياة احلامساة يف إعمااا حقاوق
اإلنسااان للنسااات والفتيااا الريفيااا ومت ياان ن ومشاااركت ن الفعالااة يف املناقشااا العامااة والعمليااا
السياساتية.
 - ٤5ولتحقيااس املساااواة بااني اجلنسااني ومت ااني النسااات والفتيااا الريفيااا ومااا هلاان ماان حق ااوق
اإلنسااان ،قااد ترغ ا جلنااة وضااع امل ارأة يف ح ا احل ومااا وسااائر أصااحا املصاالحة علااى اختاااذ
اإلجراتا املبينة أدان .

تعزيز األ ر املعياري والقانوني وإلغا القوانن والسياسا الي متيز ضد النسا والفتيا الريفيا
اختاذ إجراتا بشأن التع ادا وااللتزاماا القائماة فيماا يتعلاس بتحقياس املسااواة
(أ )
باني اجلنساني ومت اني النسااات والفتياا الريفياا ومتاتع ن ال اما جبمياع حقاوق ن اإلنساانية ،تشا
إطارا مت امالا ال ييك أي امرأة أو فتاة ريفية خلف الرك ؛
( ) تعزي ااز وإنفااااذ الق ااوانني والسياساااا واألنظماااة ال ااي ظا اار التميي ااز ض ااد النسا ااات
والفتي ااا الريفياااا ؛ وتنفي ااذ تااادابري هادف ااة للتصا اادي ألوج اا ،ع ااد املس اااواة والت ما ااي املتعاااددة
واملتداخل ااة ال ااي يواج ن ااا كش ااااب وفتي ااا  ،ومس اانا  ،ومع اايال لألس اار ،ونس ااات م اان الش ااعو
األصاالية ،ومصااااب بفااريو نقا املناعااة البشاارية/اإلياادز ،وذوا إعاقااة ،وم اااجرا  ،والجئااا ،
ومشردا داخليا؛ وتعزيز سياسا التنمية الريفية املراعية للمنظور اجلنساي؛
( ) تس ااريع اجل ااود الرامي ااة إىل من ااع مجي ااع أشا ا اا العن ااف واملمارس ااا الض ااارة ال ااي
تس اات د النس ااات والفتي ااا الريفي ااا والقض ااات علي ااا ،م اان قبيا ا عن ااف العش ااري والعن ااف الع ااائلي
والعن ااف اجلنس ااي ،إض ااافة إىل زوا األطف اااا وال اازوا املب اار وال اازوا ابإلكا ارا وتش ااوي ،األعض ااات
التناسلية لإلانث؛
( ) إجرات إصالحا تشريعية وإدارية حلماية وتعزيز حس النسات والفتيا الريفيا يف
األراضااي وضاامان حيااازة األراضااي وكفالااة ت ااافؤ فاارحت حص اوهلن علااى املااوارد واألصااوا اإلنتاجيااة
واألش ا ا اا األخا اارى ما اان املمتل ا ااا وامل ا ارياث واملا ااوارد الطبيعيا ااة واخلا اادما املاليا ااة والت نولوجيا ااا
والسيطرة علي ا؛
(ه) كفالاة املشاااركة والقيااادة ال ااملتني للنسااات والفتيااا الريفياا علااى قااد املساااواة
مع الرج يف التنمية واحلوكماة الاريفيتني ،مباا يف ذلا يف صانع القارار علاى مجياع املساتوا  ،وتعزياز
التنساايس بااني اآلليااا الوطنيااة للمساااواة بااني اجلنسااني واملؤسسااا احل وميااة األخاارى والتعاااون مااع
املنظما غري احل ومية ومنظما اجملتمع املدي؛
(و) تعزي ااز إم اني ااة جل ااوت النس ااات والفتي ااا الريفي ااا إىل القض ااات وس ااب االنتص ااا
القانوي والدعم القانوي؛
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تنفي السياسا االقتصا ي واالجتماعي من أج متكن النسا والفتيا الريفيا
(م) انت ا سياسا االقتصااد ال لاي الاي تادعم اإلنتاا الزراعاي ألصاحا احلياازا
الصغرية واألمن الغذائي والتغذياة للنساات والفتياا الريفياا وجمتمعاا ن احمللياة عان طرياس التخفياف
من األثر السليب لقواعد االستثمار والتجارة الدولية؛
( ) وضااع سياسااا اقتصااادية واجتماعيااة للقضااات علااى الفقاار يف الريااف ودعاام العما
الالئااس للم ارأة الريفيااة وضاامان الاادخ  ،واإلنتااا الزراعااي القااادر علااى الت يااف مااع املنااا  ،واألماان
الغذائي والتغذية؛
(ط) وضاع وتنفياذ سياسااا مالياة تعازز املساااواة باني اجلنساني ومت ااني النساات والفتيااا
الريفي ااا م اان خ ااالا االس ااتثمار يف الب ااى التحتي ااة (ت نولوجي ااا املعلوم ااا واالتص اااال  ،والطاق ااة
املسااتدامة ،والنق ا املسااتدا  ،وخاادما امليااا والصاار الصااحي املاادارة بطريقااة آمنااة) واخلاادما
(الرعاي ااة ،والتعل اايم ،والص ااحة ،مب ااا يف ذلا ا الص ااحة اجلنس ااية واإلجنابي ااة ،ومن ااع العن ااف ض ااد املا ارأة
والتصدي ل)،؛
(ي) إعااادة ترتي ا أولااوا النفقااا املاليااة لتوساايع نطاااق تغطيااة احلمايااة االجتماعيااة
لتشاام مجيااع النسااات والفتيااا الريفيااا ووضااع حاادود دنيااا للحمايااة االجتماعيااة ل فالااة حصااوا
اجلميع على احلماية االجتماعية؛
( ) كفالا ااة احلا ااس يف العم ا ا واحلقا ااوق يف م ا ااان العم ا ا جلميا ااع النسا ااات الريفيا ااا يف
االقتصااادا غااري الرمسيااة والرمسيااة ،ومتتااع مجيااع العااامال الريفيااا ابحلمايااة علااى قااد املساااواة مااع
غريهن مبعايري العم الدولية وقوانني العم الوطنية؛
(ل) تنفيااذ وإنفاااذ القااوانني واألنظمااة الااي تاادعم مباادأ املساااواة يف األجاار عاان العم ا
املتساوي يف القيمة يف الوظائف الزراعية وغري الزراعية يف املناطس الريفية؛
القضااات علااى السياسااا واملمارسااا الااي تتغاضااى عاان العما القسااري والعمالااة
()
املتجر هبا وتشغي األطفاا يف املناطس الريفية؛
( ) اخت اااذ ت اادابري هادف ااة لالعا ايا ابلعما ا غ ااري م اادفو األج اار ال ااذي تؤدي اا ،النس ااات
والفتيااا الريفيااا وقياساا ،،وختفااي وإعااادة توزيااع نصاايب ن اجلااائر ماان أعماااا الرعايااة واألعماااا
املنزلياة غااري مدفوعاة األجاار ماان خاالا التقاساام املت ااف للمسااؤوليا مااع الرجااا والفتيااان الااريفيني
وتوفري البى التحتية (الطاقة املستدامة ،والنقا املساتدا  ،وخادما املياا والصار الصاحي املادارة
بطريقة مأمونة) والت نولوجياا واخلادما العاماة (تاوفري مرافاس لرعاياة األطفااا ومرافاس لرعاياة املعاالني
اآلخرين ت ون جيدة ويف املتناوا)؛
(س) قيا قيمة األعماا غري مدفوعة األجر الي تؤدي ا النسات والفتيا الريفيا  ،مبا
يف ذل ا أعماااا الرعايااة واألعماااا املنزليااة غااري مدفوعااة األجاار ،بش ا من جااي يف حسااا النااات
احمللي اإلمجايل ويف صياغة السياسا االقتصادية واالجتماعية؛
( ) تيسري دخوا املرأة الريفية ،ال سيما الشااب  ،إىل القاوة العاملاة عان طرياس ساني
م ارا ن ،مبا يف ذل حمو أميت ن املالية والرقمية؛
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(ف) زادة حصة التجارة واملشيا من مؤسسا وتعاونيا النسات الريفيا  ،وتعزيز
إم انية وصوهلن إىل األسواق احمللية والوطنية والدولية؛
( ) تعزيا ااز قا اادرة النس ا ااات والفتيا ااا الريفيا ااا عل ا ااى جماهبا ااة الصا اادما االقتص ا ااادية
والسياسية واالجتماعية ،والنزاعا واألزما اإلنساانية ،عان طرياس تاوفري ماا يلاز مان الباى التحتياة
واخلدما والعم الالئس واحلماية االجتماعية؛
( ) بنات قدرة النسات والفتيا الريفيا على جماهبة تغري املنا والتادهور البيئاي (إزالاة
الغ ااااب والتص ااحر وفق اادان التن ااو البيول ااوجي الزراع ااي) ع اان طري ااس تعزي ااز إم اني ااة احلص ااوا عل ااى
التموي  ،والطاقة املستدامة وغريها من الت نولوجيا  ،واملعلوما واحلماية االجتماعية؛
(ر) زادة االستثمارا املالية يف مرافس الرعاية الصحية اجليادة وامليساورة الت لفاة الاي
يس ا الوصااوا إلي ااا وخاادما الاادعم للنسااات والفتيااا الريفيااا ؛ واختاااذ التاادابري الالزمااة خلف ا
معاادال الوفيااا النفاسااية يف املناااطس الريفيااة ،وزادة إم انيااة حصااوا امل ارأة الريفيااة علااى الرعايااة
اجليدة قب الوالدة وأثناتها وبعدها؛ وتوفري التثقيف اجلنسي الشام ؛
(ش) كفالااة حصااوا مجيااع النسااات والفتيااا الريفيااا علااى خاادما الصااحة اجلنسااية
واإلجنابيااة وعلااى حقااوق ن اإلجنابيااة ،مبااا يف ذلا خاادما الرعايااة الصااحية لتنظاايم األساارة ،وإعماااا
حق ن يف السيطرة على املسائ املتصلة حبيا ن اجلنسية واختااذ قارارا بشاأاا حبرياة ومساؤولية دون
التعرض لإلكرا والتمييز والعنف؛
( ) تعزيز الوقاية من فاريو نقا املناعاة البشارية/اإليادز وعاال املصاابني با ،ورعاايت م
يف املناطس الريفية ،مبا يشم توفري اخلدما الصحية واالجتماعية للنسات والفتيا الريفيا ؛
(ث) القض ااات عل ااى التف اااو اجلنس ااانية يف التعل اايم وكفال ااة املش اااركة ال امل ااة للنس ااات
والفتيااا الريفي ااا علااى ق ااد املساااواة م ااع غااريهن يف التعل اايم اجليااد (االبت اادائي والثااانوي وامل ااين
والتقين) وإكمال ،،وتوسيع نطاق التعلم ابألج زة احملمولة املدعو بت نولوجيا املعلوما واالتصاال
والتا اادري يف جما اااا حما ااو األميا ااة ،وتا ااوفري البا ااى التحتيا ااة اجليا اادة للما اادار واملدرسا ااني األكفا ااات يف
املناطس الريفية؛
(خ) زادة قادرة امل اتا اإلحصااائية الوطنيااة وغريهااا ماان املؤسسااا ذا الصاالة علااى
مجع بياان مصنفة حس ناو اجلانس والسان و ليل اا ونشارها وإنتاا إحصااتا عان ناو اجلانس
من أج دعم السياسا واإلجاراتا ذا الصالة ابلنساات والفتياا الريفياا ورصاد وتتباع التقاد
احملرز حنو قيس أهدا التنمية املستدامة؛

تعزيز الصو اجلماعي للنسا والفتيا الريفيا ومشاركتهن يف القيا ة وصنع القرار
(ذ) كفالااة مشاااركة النسااات والفتيااا الريفيااا ومنظمااا ن بصااورة كاملااة ونشااطة يف
القرارا والسياسا واملؤسسا الي تؤثر يف أسبا معيشت ن ورفاه ن وقدر ن على الصمود؛
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(ض) محاية احلس يف حرية ت وين اجلمعيا واحلس يف التفااوض اجلمااعي مان أجا مت اني
العامال الريفيا  ،مبن في ن العامال غاري الرمسياا وامل ااجرا  ،مان تنظايم أنفسا ن واالنضاما
إىل النقااب واملشاركة يف صنع القرارا االقتصادية ووضع السياسا ؛
(ظ) دعاام النسااات الريفيااا يف املشاااركة الفعالااة واختاااذ الق ارارا والقيااادة يف املؤسسااا
النسائية ومنظما املزارعني وتعاونيا املنتجني ومنظما اجملتمع املدي األخرى؛
( ) تااوفري الف اارحت للفتيااا والش ااااب الريفيااا لت ااوين منظمااا ن اخلاص ااة ملمارس ااة
حق ن يف التعبري عن آرائ ن والنشا واالضطال أبدوار قيادية؛
 - ٤2وقد ترغ اللجنة يف أن تدعو منظومة األمم املتحدة واملنظما الدولية األخرى ،مباا في اا
املؤسسا املالية الدولية ،إىل العم على حنو تعاوي لادعم الادوا األعضاات يف تنفياذ وقياا ورصاد
التوصيا السالفة الذكر على مجيع املستوا .
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