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ـ أعدها الفريــق العامل
المع بالمــرأة والحقوق اقتصادية واجتماعيــة والثقافية الشــبكة العالمية ع نقاط
تركــز سلســلة أوراق 
احاطــة الـ 



التقاطــع القائمــة بـ  
ـ المــرأة وقضايــا محــددة  مجــال الحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة .تعــرض هــذه اوراق تحديــات نُظميــة محــددة

أمــام إعمــال حقــوق المــرأة اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافية  الممارســة ،وتستكشــف مقاربــات تدريجيــة لتطبيق منظــور المســاواة الحقيقية.
وقــد صيغــت هــذه 

ابــ¢غ عنهــا وتحســينها عــن طريــق
اوراق
أساســا باســتناد إ© عمــل أعضــاء الشــبكة العالميــة  مختلــف المجــات ،ويجــري £
ً


وابــ¢غ عنهــا   لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة
التحــاور مــع خــ́µاء آخريــن  هــذا المجــال أعــدت هــذه اوراق لتقديمهــا £


التميــ µضــد المــرأة )ســيداو( ،ولجنــة الحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة
امــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ جميــع أشــكال

الثــا» /نوفمــ́   2015 µجينيــف ،وجــاء تحــت عنــوان "النســاء والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة
)   (CESCRالســابع مــن ¼ت½يــن

التقدم".
والثقافية :التحديات الحالية والفرص المتاحة £حراز ّ
التا©:
لمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع تقرير اجتماع يُرجى زيارة الرابط 

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ


ـ Èبالمــرأة والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة عــ انتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــ Çعــ
يُشــجع الفريــق العامــل المعـ 

Í
ضمــان المعاملــة بالمثــل إ© مقاربــة أخــرى تــدرس اثــار Ë
المµتبــة عــ عمــل محــدد ،وذلــك عــن طريــق إعطــاء اولويــة للتحليــ¢ت الخاصــة


¼
بالمقاربــة الحقيقيــة   ¼
الممــارس بحــق
م½وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة .بــادئ ذي بــدء ،تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر  التميـ ـ µغـ ـ µالمبــاُ Ð


ســلبا  المــرأة بدرجــات متفاوتــة ،وذلــك بســبب اختــ¢ف
المــرأة ،حيــث يتضــح أن
القوانــ أو السياســات أو الممارســات المحايــدة تؤثــر ً

Ë
عمومــا ،يتطلــب
اجتماعيــا
ـ Èتتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا  العالــم عــ́ µالفروقــات الجنســانية المحــددة
وثقافيــاً .
ً
ً
البيولوجــي و/أو المكانــة الـ 

اوجــه تُعالــج موطــن الضعــف )القائــم
تطبيــق المســاواة الحقيقيــة   الممارســة اتبــاع مقاربــة متعــددة

Ë
للصور
انســان وتؤثر فيهــا(؛ وتتصــدى
ـ Èتحــدد قــدرات المــرأة  التمتــع بحقــوق £
ّ
عــ الهيــاكل اجتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات  القــوة الـ 
Í
Í
ّ 
وتحول الهياكل
ـا  Üنظرة المرأة إ© نفســها ونظرة اخرين إليها وطريقة تعامل اخرين معها(؛
النمطية والوصم
والتح والعنف )مع 
ّ
تغي µأسـ 

Ë
وتي £اندماج اجتماعي والمشاركة السياسية
غالبا ما تكون ذكورية ّ
)الً È
التوجه ٢وتتجاهل خ́µات النساء أو تتغا Ýعنها(؛ ّ
والممارسات المؤسسية 
وغ µالرسمية(.
الرسمية
كافة
السياسات
) عمليات صناعة



المع Èبالمرأة والحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية ع دورهم الريادي   صياغة هذه الدراسة ومراجعتها ومن بينهم :المبادرة العالمية من أجل الحقوق
اعراب عن بالغ تقديرنا عضاء الفريق العامل
 - ١نو ّد £


باضافة إ© اعضاء الذين قدموا إسهامات ّقيمة.
اقتصادية واجتماعية والثقافية )دولية( ،ومركز الموارد القانونية )جنوب أفريقيا( ،وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء )دولية(£ ،
اطار ،انظر:
 - ٢لمزيد من المعلومات حول هذا £

Sandra Fredman and Beth GoldblattGender Equality and Human Rights (2015) UN Women Discussion Paper No. 4
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights.
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|1

ﻣﻘﺪﻣﺔ
امــر بقضايــا 
ـ ،حينمــا يتعلــق 
ـ الجنسـ  
تُعــد ال¢مســاواة بـ  
ارض،مســألة

محوريــة   موضــوع فقــر المــرأة واســتبعادها وانعــدام أمنهــا  جميــع أنحــاء

 
راÝ
العالــم .ذلــك أن حمايــة حقــوق المــرأة وتعزيزهــا  حيــازة ا 
والوصــول إ© المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها والتحكــم فيهــا ،تُســهم  
ضمــان قــدرة النســاء عــ توفـ ـ µاحتياجاتهــن الماديــة الخاصــة ،فضــ ¢عــن
ويشــ µالبحــث إ© أنــه حينمــا تتمتــع
احتياجــات أÐهــن ومجتمعاتهــن .٣


النســاء بحقــوق متســاوية   حيــازة ارض )فضــ ¢عــن المســكن والممتلــكات(،
تتحســن قدراتهــن عــ مواجهــة أصعــب التحديــات   الحيــاة ،مثــل التخفيــف
مــن بعــض Í
اثــار الفتاكــة الناجمــة عــن فـ ـµوس نقــص المناعــة ¼
ية/ايدز،٤
الب½ £
Ë

ـ  .٥ ©µالواقع ،إن  
تمك المرأة من
وبعــض العواقــب المµتبة ع العنف المـ  

ـا Üلتحقيــق المســاواة للمــرأة،
الوصــول للــ¢رض والتحكــم فيهــا عامــل أسـ 
وتمكينهــا مــن التمتــع بمجموعــة أخــرى مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا  
انســان  ،ســيما الحــق   الغــذاء والتغذيــة
القانــون
الــدو© لحقــوق £


الكافي.
انســان المختلفــة حقوقــا متســاوية للمــرأة   حيــازة
تكفــل صكــوك حقــوق £
 
٦
ـا
ـ
فيه
ـم
ـ
والتحك
را Ýواســتخدامها
اشــارة إ© أن حقــوق المــرأة
ـدر
ـ
.وتج
£
ا 
المتعلقــة بـ 
ـارض تحديـ ًـدا مكرســة   المعايـ ـ µوالمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة
انســان ،بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء عــ جميــع أشــكال التميـ  
ـ µضــد
لحقــوق £
ـدو© الخــاص بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة
المــرأة )ســيداو( ،والعهــد الـ 
والثقافيــة .لكــن عــ الرغــم مــن هــذه الضمانــات ،تبلّــغ منظمــة 
اغذيــة

والزراعــة )الفــاو( عــن " انتشــار ال¢مســاواة  
الجنســ   حقــوق ملكيــة
بــ
 

التميــ µالهائــل  

الجنســ  ،ســيما
بــ
را .٧ "Ýإذ  يــزال
ا 

كبــµا
  مجــال التعليــم وافتقــار المــرأة إ© الوعــي

القانــو» ،يُشــكل عائقًــا  ً


يحــول دون تمتعهــا عمليــا بحقــوق متســاوية  ارضË ،
حــ Èولــو كانــت
ً

حقوق المرأة  
ارض تحظى بالحماية بموجب القانون.

احاطــة الـ Ëـ Èبـ  
ايجابيــة عــ
ـ أيدينــا عــددا مــن التطــورات £
تتضمــن ورقــة £

مســتوى تقاطــع 
ارض بحقــوق المــرأة .كمــا تســتعرض المقاربــات Ë
الــÈ

اعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ  
ـ µضــد المــرأة )ســيداو( واللجنــة

المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة .ثــم تنتقــل بعــد ذلــك
إ© بحث عدد من القضايا الهامة   هذا المجال

ل¢مم المتحدة )الفاو(،حالة 
اغذية والزراعة 
 - ٣انظر منظمة 
اغذية والزراعة(٢٠١١) ٢٠١١-٢٠١٠ :
’International Centre for Research on Women (ICRW) Reducing Women’s and Girls
Vulnerability to HIV/AIDS by Strengthening their Property and Inheritance Rights
(2006), Open Society Foundations (OSF) Securing Women’s Land and Property
Rights: A Critical Step to Address HIV, Violence and Food Security (2014), pp. 7-8.
عموما،
 - ٤انظرً ،
Caroline Sweetman How Title Deeds Make Sex Safer: Women’s Property Rights in
)an Era of HIV Oxfam International, Poverty to Power Background Paper (2008
Richard S Strickland To Have and To Hold: Women’s Property and Inheritance
)Rights in the Context of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa ICRW Working Paper (2004
Pradeep Panda Rights Based Strategies in the Prevention of Domestic Violence
)ICRW Working Paper No 344 (2002
ICRW Reducing Women’s and Girls’ Vulnerability to HIV/AIDS by Strengthening their
Property and Inheritance Rights (2006).
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المعــ Èبالمــرأة
ويُســتدل عــ ذلــك مــن عمــل أعضــاء الفريــق العامــل

والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة التابــع للشــبكة العالميــة
للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة وخ́µتهــم وحوارهــم مــع

وغµهــم .وتشــمل هــذه القضايــا الرئيســة:
مختلــف خــ́µاء امــم المتحــدة 
أوجــه التقاطــع ،والثقافــة والديــن ،والتعليــم والمشــاركة ووضــع السياســات،
والفقــر 

الــك وممارســاته الســائدة.
الغــذا» ،وسياســات اقتصــاد
وامــن


Ë
الــ Èرفعهــا الفريــق العامــل
ً
أخــµا ،تشــمل الورقــة عــددا مــن التوصيــات 

المعــ Èبالمــرأة والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة الهادفــة إ©

تعزيــز مقاربــة تتســم بالمســاواة الموضوعيــة لــدى النظــر   القضايــا
المستجدة المتصلة بحقوق المرأة 
وارض.

اﻟﺘﻄﻮرات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ:

رفعــت ّكل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ  
ـ µضــد المــرأة واللجنــة
المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة عــد ًدا مــن التوصيــات
العامــة والتعليقــات العامــة الصارمــة ،وأصدرتــا توجيهــات هامــة للــدول
بشأن حقوق المرأة  حيازة 
ارض.

فقــد حظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ  
ـ µضــد المــرأة )ســيداو(،
ع سبيل المثال ،أنه:
ثمــة العديــد مــن البلــدان 
الــ تــؤدي القوانــ والممارســات المتعلقــة

ـارث والممتلــكات فيهــا إ ممارســة تميــ خطــ بحــق المــرأة  .إذ بنتيجــة
بـ 
المعاملــة غــ المتكافئــة ،قــد تحصــل المــرأة عــ حصــة مــن ممتلــكات
زوجهــا أو والدهــا لــدى وفــاة أي منهمــا ،أصغــر مــن تلــك الـ ـ يرثهــا ا¥رمــل
وابــن مــن الذكــور .و ²بعــض الحــات ،تُمنــح المــرأة حقوقًــا محــدودة
ومقيــدة و تحصــل ســوى عــ ايــرادات اµتيــة مــن ممتلــكات المتــو .²و²
ّ
ـان كثــة  ،تعكــس حقــوق النســاء ا¥رامــل مــن ارث مبــادئ المســاواة
أحيـ ٍ
¥
¥
 ²حيــازة ارا Èالمكتســبة مــن الــزواج .إن هــذه احــكام تخالــف اتفاقيــة
سيداو ويجب إلغاؤها . ٨

قدمــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة
كذلــك ّ
عــد ًدا مــن التعليقــات الهامــة .حيــث أكــدت ،عــ ســبيل المثــال ،أنــه " ...
للمــرأة الحــق   حيــازة مســكنها وأرضهــا وممتلكاتهــا واســتخدامها والتحكــم
فيهــا عــ قــدم المســاواة مــع الرجــل ،كمــا يحــق لهــا الوصــول إ© المــوارد
ال¢زمــة للقيــام بذلــك"  ،٩مســلطةً الضــوء عــ حقــوق المــرأة

 ١٠

الكافي ،لفتت
و مــا يخــص الحــق   الغذاء والتغذيــة
المتســاوية  £
ارث  .
التميــ µ

Ë

الــ Èتحــول دون ممارســة
 
اللجنــة إ© ðورة اتخــاذ اجــراءات 
الوصــول إ© الغــذاء أو مــوارد 
اغذيــةُ ،مشــددة عــ أنــه ينبغــي


و ملكيــة
ل¢سـ Ëـµاتيجيات الوطنيــة أن تشــمل ضمانــات تكفــل الحــق  £
ارث 

١١
وغµها من الممتلكات ،من جملة أمور أخرى.
ارض 
 - ٥انظر:
OSF Securing Women’s Land and Property Rights: A Critical Step to Address HIV,
Violence and Food Security (2014), pp. 5-7
Ë
ال Èتصون الحقوق
انسان الدولية £
 -٦ل¢ط¢ع ع قائمة شاملة  تضم صكوك حقوق £
واقليمية 
ارض واستخدامها والتحكم فيها ،انظر:
المتساوية للمرأة  حيازة
UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) & UN Women,
Realizing Women’s Rights to Land and other Productive Resources (2013), pp. 5-13.
-٧انظر:
Gender and Land Rights: Understanding Complexities, Adjusting Policies Economic
and Social Perspectives Policy Brief No 8 (2010), p. 1.
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عــ¢وة عــ ذلــك ،تملــك لجنــة ســيداو سـ ً
ـج ¢هامــا   معالجــة حقــوق المــرأة
 
ارض والملكيــة ،وذلــك ضمــن م¢حظاتهــا الختاميــة بشــأن تقاريــر الــدول


اطــراف ،حيــث أشــارت ðاحــة إ© هــذا التقاطــع أكـ ¼ـ µممــا فعلــت اللجنــة
المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة .مــع ذلــك ،قدمــت
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة تعليقــات
إضافيــة تناولــت الحقــوق المتصلــة 
عمومــا ،بــد مــن تقديــم
بــارض
ً
تعليقات تركّز بوجه خاص ع تجارب النساء.
أُدرجــت التعليقــات 


اللجنتــ  المحلــق المرفــق
اساســية الصــادرة عــن

بهذه الورقة ،وتشمل بيانات تحث الدول ع:

ـو» واضــح وقــوي للقضــاء عــ التميـ  
ـ   µحيــازة
• إنشــاء إطــار قانـ 

التميــ µ

ارض ،مــع م¢حظــة إضافيــة مــن لجنــة ســيداو بشــأن


وارث ،وإطــار معيــل اÐة " الــذي يعــود بالنفــع
والمشــاركة £
الملكيــة ُ
ع الذكور.
• اتخــاذ تدابــ µإيجابيــة لتعزيــز تمتــع المــرأة بحقوقهــا  
ارض ،مــع


تعليق ¼
التداب.µ
أك µتحديدا من لجنة سيداو بشأن هذه


الــ Èتؤثــر 
Ë

• التصــدي ل¢عــراف والممارســات التقليديــة الســلبية 
حقــوق المــرأة المتعلقــة بـ 
ـارض  ،ســيما وأنهــا ترتبــط بالنســاء اللــوا»Ë



التميــ µمثــل نســاء الشــعوب اصليــة
يواجهــن أشــكا متعــددة مــن
اصــول 
وذوات 
افريقيــة والنســاء المنتميــات إ© طوائــف مصنفــة .و
ّ

هــذا الصــدد ،ركــزت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة

قوانــ أو فــرض أحــكام
ســن
واجتماعيــة والثقافيــة عــ أهميــة ّ


Ë
تقيــد إمكانيــة حيــازة ارض  ،حـ  
ـ
ـّ È

تحظــر الممارســات العرفيــة الـ 
Ë
Ë
"تدابــ µإيجابيــة" أو "اســµاتيجية شــاملة"
اقµحــت لجنــة ســيداو



Ë
ـ Èتؤثــر  تمتــع
لمعالجــة اعــراف والممارســات التقليديــة الســلبية الـ 
المرأة الكامل بحقها  
ارض


تأث¼ µ
ال½كات الخاصة واجنبية.
• حماية حقوق المرأة من 
• جمع البيانات المص ّنفة.
• ضمــان مشــاركة المــرأة   عمليــات صناعــة القــرار والتخطيــط  
القضايــا المتعلقــة بـ 
ـارض ،مــع دعــوة إضافيــة أطلقتهــا لجنــة ســيداو


تُطالب فيها ¼
بن½ المعلومات الخاصة بحقوق المرأة  ارض.

• إيجــاد حلــول مســتدامة تتضمــن حــق المــرأة  الوصــول إ© المــوارد
انتاجيــة ،مثــل البــذور والميــاه وائـــتمانات ،وتعزيــز قدرتهــا عــ
£
كسب رزقها وإنتاج غذائها الخاص )سيداو(.
• ضمــان المســاواة   وصــول المــرأة إ© المــوارد والطعــام المغــذّ ي،
ب 
اشارة إ© الع¢قة القائمة  
ارض والغذاء )سيداو(.
مع £
• التصــدي Í
ل¢ثــار Ë
ـµاع المســلح الــذي يفاقــم التميـ ـµ
المµتبــة عــ الـ  

 
را) Ýسيداو(.
ضد المرأة ويؤثر  استعادة ا 
و الع¢قات 


اÐية )،(١٩٩٤
 -٨لجنة سيداو،
التوصية العامة رقم  :٢١المساواة  الزواج 
ا  
نجلµية(
الفقرة ) .٣٥باللغة £
 -٩لجنة الحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم :(٢٠٠٥) ١٦المساواة

ب الرجل والمرأة   حق التمتع بجميع الحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية )المادة ٣
من العهد الدو© الخاص بالحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية( ،وثيقة 
امم المتحدة

رقم ، ٣/٢٠٠٥/١٢.E/Cالفقرة .٢٨
 -١٠المرجع السابق ،الفقرة .٢٧

 -١١لجنة الحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :١٢الحق  الغذاء
الكا ) ،(١٩٩٩وثيقة 

امم المتحدة رقم  ، ٥/١٩٩٩/١٢.E/Cالفقرة .٢٦


ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

تعمــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ  
حاليــا عــ
ـ µضــد المــرأة )ســيداو( ً
صياغــة توصيــة عامــة جديــدة تتعلــق بالمــرأة الريفيــة ،وذلــك بغيــة تزويــد
الــدول بتوجيهــات ¼
أكــ µدقــة عــن  Ë
الµامــات المنصــوص عليهــا   المــادة

 14مــن اتفاقيــة ســيداو ،وإبــراز المــرأة الريفيــة ومنحهــا وحقوقهــا اولويــة
١٢
Ë
ال Èيُتوقع أن تتناولها التوصية العامة:
المطلوبة .هذا وتشمل بعض القضايا 


)علمــا أن نســبة
حقــوق المــرأة  الوصــول إ© المــوارد £
انتاجيــة اساســية ً
 
العــ½ة إ© ¼
¼
الع½يــن مــن المئــة(؛
انــاث  تتجــاوز
را Ýمــن £

مالــ õا 
ارض وارث؛ والحيــازة الواســعة 
وملكيــة 
لــ ¢
والتغيــµات  
راÝ
£


ارض والحقــوق 
بــ الحــق  
اســتخدامها؛ والع¢قــة  
اخــري.١٣

وأكدت لجنة سيدوا أثناء صياغة التوصية العامة أن:
حصــول المــرأة عــ ا¥رض وتحكمهــا فيهــا عامــل أســا Ëلتمكــ المــرأة

الريفيــة اقتصاد ًيــا ،و ُيرجــح أن يــؤدي إ تحقيــق المســاواة بــ الجنســ
وتحســ الدخــل وتعزيــز ا¥مــن الغـ ¥
ـذوي .إذ  تــزال العقبــات
ـذا Îوالتغـ ّ
الرئيســية الـ ـ تحــرم المــرأة الريفيــة مــن الحصــول عــ ا¥رض وتحــد مــن

قدرتهــا عــ تطويــر انتاجيــة ،مــن المعوقــات المؤسســية الـ ـ تحــول دون
١٤

اعاف اجتماعي بها  ²معظم أرجاء العالم.

عــ¢وة عــ ذلــكË ،
اقµحــت جهــات معنيــة مختلفــة أخــرى تعليقــات عامــة/

توصيــات عامــة ُمحتملــة تتعلــق بالمــرأة وارض ،شــملت :طلــب إ© لجنــة

Ë

ـ Èيُمكــن أن
ـ Èتوصيــة عامــة بشــأن نســاء الشــعوب اصليــة )الـ 
ســيداو لتبـ 

تعالــج ،مــن جملــة أمــور أخــرى ،حصــول نســاء الشــعوب اصليــة عــ
أراضيهــن(؛ وطلــب إ© اللجنــة المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة
 

)علمــا أن اللجنــة المعنيــة
ـ Èتعليــق عــام بشــأن الحــق  ارض ً
والثقافيــة لتبـ 
ـرارا إ© الحقــوق
بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة قــد أشــارت مـ ً
المتصلة 
بارض(.

تتضمــن النصــوص الصــادرة مؤخـ ًـرا إشــارة إ© الحقــوق المتعلقــة بــارض،
وتدعــم هــذه الحقــوق بتفسـ ـ µمفيــد .فعــ ســبيل المثــال ،تُعالــج المبــادئ
Ë
ـ Èتعتمدهــا منظمــة الفــاو بشــأن الحوكمــة المســؤولة
التوجيهيــة الطوعيــة الـ 
اســماك والغابــات  ســياق 
را Ýومصايــد 
امــن الغــذا»
 


لحيــازة ا 


الوطــ ،Èقضايــا اســتي¢ء عــ ارض والوصــول إ© المــوارد الطبيعيــة




Ë
را Ýأو
واثــر المتبايــن الــذي يµكــه

تهجــ µالمجتمعــات وتجريــف ا 
١٥
مصادرتهــا عــ النســاء والفتيــات  .ثمــة مبــادرة رئيســية
تتجســد  إعــداد إعــ¢ن 
امــم المتحــدة بشــأن حقــوق الف¢حـ  
وغµهــم
ـ 

 
١٦

من
الف¢ح
اع¢ن إ© طرح مطالب
العامل  المناطق الريفية  .ويهدف هذا £




Ë
ـدو© بحقهــم  ارض
 مناطــق مختلفــة ،والتوصــل إ© اعــµاف القانــون الـ 
والبــذور والغــذاء والســيادة عــ المــوارد الطبيعيــة والتنميــة والســيادة

اعــ¢ن إ© معالجــة
ـ Èوالميــاه والصحــة .كذلــك يســعى £
الغذائيــة والتنـ ّـوع البيـ 


الحــق  المســاواة ،بمــا  ذلــك المســاواة  
الجنســ بموجــب المــادة
بــ


 14من اتفاقية سيداو .١٧
 - ١٢يُتوقع أن ¼
تن½   جلسة شهر آذار/مارس .٢٠١٦
 - ١٣نائلة ج́- µمقدمة إ© التوصية العامة بشأن المرأة الريفية :التوصية العامة حول المادة ١٤
من اتفاقية سيداو )¼ ٧ت½ين 
اول/أوكتوبر  ،(٢٠١٣بيان ُعرض   جلسة النقاش العامة بشأن
ال Èعقدتها لجنة سيداو  ¼ ٧ت½ين 
Ë
اول /أوكتوبر  .٢٠١٣والبيان متاح باللغة

المرأة الريفية 
التا©:

انجلµية ع الرابط 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/30thAnniversaryCEDAW/Gene
ralRecommendationOnArticleNaelaGabr.pdf.
 - ١٤لجنة سيداو ،مذكرة مفاهيمية بشأن التوصية العامة حول المادة  ١٤من اتفاقية سيداو
)أُعدت المذكرة بدعم من منظمة 
الدو© للتنمية الزراعية،
اغذية والزراعة ،والصندوق

اغذية العالمي ،وهيئة 
وبرنامج 
امم المتحدة للمرأة( ) ،(٢٠١٣الفقرة  .٢المذكرة متاحة باللغة

انجلµية:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/RuralWomen/ConceptNote_G
R_Article14.doc
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ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
النســاء ليســت مجموعــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد أو معيــاري ،وعليــه
الــ Èتعتمدهــا كل امــرأة  حيــازة 
Ë
ارض وتملكهــا

تختلــف الطريقــة 

الجغــرا ،وإ©
كبــµا ،وذلــك اســتنا ًدا إ© موقعهــا

واســتخدامها اخت¢فــا  ً

Ë

الــ Èتحتلهــا داخــل مجتمعهــا
الســياÜ
الســياق

والقانــو» ،وإ© المكانــة 

المحــ والمجتمــع ككل .وعــ هــذا النحــو  ،تســعى هــذه الدراســة إ©

عوضــا عــن ذلــك عــد ًدا مــن القضايــا
معالجــة كل حالــة عــ حــدة ،بــل تطــرح ً
Ë
الــ Èاكتســبها أعضــاء الفريــق
الرئيســة ،مســتند ًة إ© الخــ́µات والتجــارب 
العامــل عــ مــدى الســنوات الماضيــة ،والـ Ëـ  Èبـ ّـد مــن النظــر إليهــا بعـ ـ

اعتبــار لــدى معالجــة القضايــا المتعلقــة بالمــرأة 
وارض مــن منظــور
المساواة الحقيقية.

أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ
• إن حيــازة األرض مســألة شــائكة ومعقــدة ،حيــث أن النســاء يحصلــن
عــىل األرايض يف حــاالت وســياقات مختلفــة اختالفــا هائــال .ونتيجــة لذلــك،
ال يجــوز أن يقتــرص النظــر إىل متتــع املــرأة بحقوقهــا املتعلقــة بــاألرض مــن
بــاب املســاواة بــني الجنســني وحســب ،بــل يجــب اإلشــارة إىل مجموعــة
متنوعــة مــن الخصائــص املتقاطعــة التــي تشــمل اإلقامــة ،والعــرق ،واألصــل
اإلثنــي ،والديــن أو املعتقــد ،والصحــة أو الوضــع االقتصــادي ،واإلعاقــة
وامليل الجنيس والهوية الجنسانية ،وما إىل ذلك.
• يف بعــض أجــزاء مــن العــامل ،تحصــل املــرأة الريفيــة عــىل األرض :يف ســياق
الــزواج واألرسة أو يف ســياق اإلرث )أن تكــون لهــا القــدرة عــىل االحتفــاظ
بــأرايض كان ميتلكهــا مســبقا زوج متــويف وهــذا يف ســياق القانــون أو
املامرسة( ١٨؛ وعن طريق الربامج الحكومية أو غري ذلك من الربامج االجتامعية
التــي غالبــا مــا تقتــرص عــىل فــرص الوصــول إىل األرايض وليــس ملكيتهــا،
وبدرجة أقل عن طريق الوصول إىل األسواق.
• غالبًــا مــا ترتبــط ملكيــة املــرأة لــألرض يف املناطــق الحرضيــة :بسياســات
الحكومــة التــي تختزلهــن يف امل ُعيــل مــن األقــارب الذكــور؛ وباإليجــار يف
املناطــق الحرضيــة الــذي يخضــع ألســعار العقــارات املرتفعــة ،وبرتتيبــات
كســب املعيشــة غــري اآلمنــة )مثــل مــدن الصفيــح واألحيــاء الفقــرية(
الناجمــة عــن فــرص العمــل؛ وبالترشيــد الناتــج عــن االســتيالء عــىل األرايض
عرب املرشوعات اإلمنائية أو استخراج املوارد.
 - ١٥منظمة 
اغذية والزراعة ،الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة
اسماك والغابات  سياق 
را Ýومصايد 

 

الوط (٢٠١٢)Èمتاحة ع الرابط
الغذا»
من
ا



ا 
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
التا©:

وأيدت اللجنة المعنية 

رسميا بتاريخ 11
الغذا» العالمي الخطوط التوجيهية الطوعية
بامن
ً

أيار /مايو .2012
تب Èمجلس حقوق انسان  
 - ١٦بتاريخ ¼ ١١ت½ين 
اول/أكتوبر  ،٢٠١٢
امم المتحدة القرار
£


رقم  ٢١/١٩الذي أُ ¼ 
المع Èبوضع
الدو© المفتوح العضوية
ن üبموجبه الفريق العامل الحكومي

إع¢ن 
وغµهم من   

العامل   المناطق الريفية .وهذا
الف¢ح
امم المتحدة بشأن حقوق

الفريق مكلف بإجراء المفاوضات المتعلقة بإع¢ن 

الف¢ح
امم المتحدة بشأن حقوق
ُ
انسان رقم  :٢١/١٩تعزيز حقوق
وإعداده بصيغته النهائية
وتقديمه .انظر قرار مجلس حقوق £



العامل  المناطق الريفية وحماية هذه الحقوق )¼ ١١ت½ين
وغµهم من
الف¢ح 
ول/أوكتوبر  ،(٢٠١٢وثيقة 

امم المتحدة  ،١٩/٢١/A/HRC/RESص .٢.لمعلومات إضافية عن
ا

انجلµية(
التا© )باللغة
أنشطة الفريق العامل الحكومي
الدو© ،تصفح الرابط 


http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ
• يف أجــزاء كثــرية مــن العــامل ،تقــل قــدرة النســاء عــىل الحصــول عــىل األرايض
عــن تلــك الخاصــة بالرجــال ،وغالبًــا مــا تقتــرص عــىل الحقــوق الثانويــة يف حيــازة
األرايض ،حيــث تحصــل املــرأة عــىل هــذه الحقــوق عــن طريــق أحــد أفــراد األرسة
مــن الذكــور )الــذي عــادة مــا يكــون الــزوج أو األب أو األخ أو

لــ¢رض   حــات
االبــن( .١٩ف ُتجــازف المــرأة   خســارة ملكيتهــا
 
 
٢٠
Ë
Ë
ـ Èتحصــل عليهــا
را Ýالـ 
الطــ¢ق أو الّ µمــل  .كذلــك ّتبـ ـ ادلــة أن قطــع ا 

انــاث تميــل ن تكــون أصغــر مســاحةً وأقــل جــود ًة مــن تلــك المخصصــة
£
للذكــور   . .٢١مثــل هــذه الظــروف ،تتعــذر معالجــة حقــوق المــرأة المتعلقــة



والبــÈ
القوانــ والممارســات العرفيــة،
اقــرار بــدور
غــ£ µ
بــارض مــن 
المجتمعية الجنسانية وجذورها  ع¢قات السلطة 
٢٢
ابوية.


Ë
ـÈ
•
ً
غالبــا مــا تضــع القيــود الثقافيــة والدينيــة المــرأة  موقــف القــا ðالـ 

يتعــذر عليهــا الحصــول عــ 

Ë
غــµ
مــن
رض
ا
وامتــ¢ك
كة
المشــµ
راÝ
ا


موافقــة الــزوج ،أو احتفــاظ بملكيــة 
ارض   .العديــد مــن المجتمعــات،
ـ الجنسـ  
ترتبــط الفــروق بـ  
انتاجيــة بالصــور النمطيــة
ـ المتعلقــة بالمــوارد £
Ë
ـ Èتتمحــور حــول الرجــل بصفتــه صاحــب المصلحــة الوحيــد،
الجنســانية الـ 


انتاجيــة الممنوحــة للمــرأة "تذهــب
بمــا  ذلــك افــكار القائلــة بــأن المــوارد £
هبــاء Ðة أخــرى"  حــال الــزواج أو الطــ¢ق ،ذلــك أن الرجــل يوفــر 
امــن

اقتصــادي للمــرأة أو ن المــرأة وبــكل بســاطة عاجــزة عــن إدارة المــوارد

٢٣
بفعاليــة
كارض
انتاجيــة
وترتبــط
£

وتــد» المكانــة اجتماعيــة وتراجــع اســتق¢ل
المدقــع
بالفقــر
ال¢مســاواة

Ë
واساءة .٢٤
الذا» والتعرض ل¢ستغ¢ل £

• ثمــة حاجــة للتدقيــق   إدراكنــا للحقــوق الثقافيــة وتفسـ ـµها والتحقــق مــن

افضليــة المعطــاة لهــا ،فــ ¢ينبغــي قبولهــا بوصفهــا مجــرد ت́µيــر نتهــاك
مســاواة المــرأة وحقوقهــا .إذ يكمــن العامــل الرئيــس لتحليــل أوجــه التقاطــع

 


ـ  È
بـ ـ حــق المــرأة  ارض والحقــوق المرتبطــة باعــراف والمعتقــد الديـ 

Ë
Ë
ـ Èيقودهــا النظــام ابــوي ومعالجــة
اعــµاف بهيكليــات الســلطة القائمــة الـ 
هــذه الهيكليــات ،وذلــك بهــدف إعمــال الحــق  
ارض عــ́ µالســبل

عوضــا عــن ســبل المســاواة الرســمية
الموضوعيــة
ً
.٢٥ففــي نهايــة المطــاف ،تعــد التقاليــد والثقافــة مــن المفاهيــم الحيــة القــادرة
٢٦
انسان وانسجام معها
التكيف مع حقوق £
ع ّ

ايضا:
انظر ً
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (Geneva
Academy) Negotiation of a United Nations Declaration on the Rights of Peasants
)and Other People Working in Rural Areas(2015
تحديدا حقوق النساء المقيمات   المناطق الريفية
 - ١٧إن المادة  ١٤من اتفاقية سيداو تحمي
ً
إ© الموارد ،بما فيها 
من  
ارض ،والحصول ع
التمي µلدى ممارسة حقوقهن   الوصول

ال¢ئق ،وبرامج الضمان اجتماعي والصحة والتعليم.
العمل والمسكن
 ١٨انظر:
CASE Women, Land and Customary Law (2011), pp. 2430
وأيضا:
Nolundi Luwaya ‘Women’s Strategies in Accessing in Rural South Africa’ (2014), p. 2
وهي دراسة قُدمت خ¢ل مؤتمر المراجعة   كلية الحقوق   نيويورك تحت عنوان ¼
"ع½ون


الثا» /نوفم́ ،2014 µحيث رأت
عاما من
ً
الدستورية  جنوب أفريقيا" من  14إ© ¼ 16ت½ين 
المؤلفة أن Ë
افµاض المعياري بحصول المرأة ع ارض عن طريق زوجها أو أÐتها  يزال


كث µمن احيان من عملية صناعة القرار
يُمثل
إشكالية ،ذلك أن المرأة  تزال مستبعدة  

ُش µهذه الموارد إ© أمثلة عن حصول نساء غ Ë µ
أراض
المتعلقة بارض .كذلك ت 
مµوجات ع ٍ
 المناطق الريفية )أقله  السياق الجنوب أفريقي(.
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
• Ëتµتــب عــ انتشــار ظاهــرة نقــص التعليــم عمومــا ،
وافضليــة المعطــاة
ً
ـار خطـ ـµة تحــد مــن إمكانيــة حيــازة المــرأة
للصبيــة   التعليــم
خصوصــا ،أثـ ٌ
ً

لــ¢رض وضمــان هــذه الحيــازة ،ويتقاطــع ذلــك مــع افتقــار العديــد مــن

القوانــ والسياســات المتبعــة المتعلقــة
النســاء للتوعيــة والفهــم بشــأن
بحقوقهن.

•   معظــم أنحــاء العالــم ،تُســتبعد النســاء أو  يحظـ ـ بالتمثيــل الكامــل
  هيــاكل صناعــة القــرار ،وبذلــك تكــون الســلطة التشــاركية   يــد الذكــور

ـا© بهــا ،وغالبــا مــا يتــم
الذيــن يتخــذون قــرارات تــ Çبتجــارب النســاء أو  تبـ 

ذلــك عــن طريــق تعزيــز مبــادئ الســلطة ابويــة .لــذا  ،بـ ّـد أن تحتــل حقــوق
المــرأة جوهــر التنميــة ،و بـ ّـد أن تتقــدم أولويــة حمايــة هــذه الحقــوق عــ
المصالح الربحية الخاصة بأطراف ثالثة.
Ë

التميــ µالمنهجــي الــذي تمارســه المؤسســات المعــµف بهــا مــن
• إن
الحكومــات ،كالســلطات القبليــة مثـ ًـ ،¢يحــد مــن قــدرة المــرأة عــ التمتــع
بحقوقها  
ارض والملكية.



• إن الع¢قــة القائمــة بـ  
ـ كيفيــة تصنيــف الحقــوق  ارض واكتســابها مــن
جهــة ،وكيفيــة ترســيم النفــوذ والســلطة وممارســتهما مــن جهــة ثانيــة ،تُعــد
عامــ ¢هامــا يمكّــن المــرأة مــن الحصــول عــ حقوقهــا  
ارض والتمتــع
ً ُ

بهــذه الحقــوق ،ذلــك أن القــدرة عــ صناعــة القــرار   المســائل المتعلقــة
بارض مكون أسا Üمن مكونات حقوق 

٢٧
ارض.
ّ


اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

•  يــزال افتقــار إ© البيانــات الكافيــة بشــأن مشــاركة المــرأة   مجــال


ـذا» مســتمرا ،عــ الرغــم مــن Ë
ـ Ë µ
الµكـ  
المµايــد
£
انتــاج الزراعــي وامــن الغـ 
ً
عــ دور المــرأة   هــذه المجــات .ويُعــزي ســبب ذلــك إ© واقــع أن الكثـ ـµ

Ë
ـ Èتزاولهــا المــرأة  تــزال غـ ـ µمرئيــة .فعــ ســبيل المثــال،
مــن اعمــال الـ 

كثــµة أثنــاء جمــع البيانــات المعلومــات المتعلقــة بعمــل
تُغفــل 
أحيــان 
ٍ




Ë
را Ýالزراعيــة المشــµكة أو المملوكــة مــن العائلــة ،أو  رعــي
المــرأة  ا 

الماشية ،أو  إنتاج المحاصيل.


• يُ  ّ 
التغــا  Ý
انتــاج الزراعــي
بــ افتقــار إ© التوعيــة بــدور المــرأة  £

أحيــان كثــµة عــن التحقــق مــن ضمــان الحيــازة ومــن دراســة دور المــرأة 


التخفيــف مــن حــدة الفقــر ،وذلــك عــ الرغــم مــن حقيقــة أن غالبيــة النســاء
الريفيــات  البلــدان الناميــة يمثلــن الدعامــة 
اساســية للزراعــات الصغـ ـµة
ُ

الغذا» والعمل الزراعي والكفاف 


٢٨
وامن
اÐي اليومي .

• ســيصبح الوصــول إ© المــوارد مثــل 
عنــÇا
ارض والميــاه والمعــدات
ً
حاسـ ًـما   تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة مسـ ً
ـتقب  ،¢ســيما   مــا يتعلــق

بالحد من الفقر وضمان المساواة  
ب
الجنس . ٢٩
اغذية والزراعة ،الجنسانية وحقوق ملكية 
 - ١٩منظمة 
ارض :فهم التعقيدات ،وضبط
Ë
سياسا» يتناول وجهات النظر اقتصادية واجتماعية رقم  ،(٢٠١٠) ٨ص  .١يوجد
موجز
السياسات،


انجلµية ع هذا الرابط:
باللغة
http://www.fao.org/docrep/012/al059e/al059e00.pdf
 ٢٠المرجع السابق.
 ٢١المرجع السابق.
 ٢٢انظر:
Elizabeth Daley & Birgit Englert ‘Securing Land Rights for Women: Changing
Customary Land Tenure and Implementing Land Tenure Reform in East Africa’ (2010),
p. 5 and n. 19

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﲇ واﳌامرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة
• عــ الرغــم مــن المكانــة المركزيــة الـ Ëـ Èتحتلهــا 
ارض   حيــوات النــاس ،

ســيما   المجتمعــات الفقـ ـµة والمهمشــة   أنحــاء العالــم ،يُ¢حــظ أن ضغــط
ـ  كثــ µمــن 

احيــان أن
الطلــب عــ ارض يشــهد تزايــدا مطــر ًدا؛ ويتبـ  ّ   
باقصائية  ٣٠وأن    
 
را Ýآخذ   ارتفاع  ٣١لذلك،
را Ýيتسم £
ترك µا 
سوق ا 
انتاجيــة
بــد مــن بحــث القضايــا المتصلــة بوصــول المــرأة إ© المــوارد £
 ّ


ـك
عمومــا ،وارض
ً
ً
خصوصــا  ،ســياق الممارســات وسياســات اقتصــاد الـ 
مثــل اســتي¢ء عــ 

انمائيــة الكــ́µى واســتخراج
والمشــاريع
،
راÝ
ا
£

بعــ اعتبــار 
المــوارد ،مــع 
اخــذ  
اثــر المختلــف لهــذه الظواهــر عــ

الحيــاة اليوميــة للمــرأة وعــ تمتعهــا بحقوقهــا )مثــل حــق المــرأة  العمــل ،

Ë
الذا» ،وما إ© ذلك (٣٢ .
وحقها  الغذاء ،واستق¢ل 

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
الــ Èتتقاطــع مــع 
Ë
ارض والحقــوق اقتصاديــة
بالنظــر إ© القضايــا 
ي:
واجتماعية والثقافية للمرأة،
نو Ýبما 

ـن القوانـ  
ـ ووضــع السياســات والتدابـ ـµ
ـ
س
ـ
ـ
ع
  •١بـ ّـد مــن تشــجيع الــدول
ّ


الراميــة إ© ضمــان حصــول المــرأة عــ ارض والتحكــم فيهــا ضمــن اطــر
القانونيــة الرســمية وعــ أرض الواقــع عــ حــد ســواء ،وذلــك باعتمــاد
مقاربــة تتســم بالمســاواة الحقيقيــة لــدى تنفيــذ هــذه 
اطــر ،ومعالجــة
موضــوع الجنســانية فضــ ¢عــن التميـ  
ـ µالمتعــدد الجوانــب عــ نطــاق أوســع.

وهــذا 
امــر سيســهم ً 
انســان اخــرى للمــرأة،
أيضــا  اعـ Ëـµاف بحقــوق £



والتمي.µ
را ،Ýوالحد من الفقر
وبإعادة التوزيع العادل ل ¢
 •٢يتعـ  
ـ عــ الــدول تيسـ ـ µوصــول المــرأة إ© العدالــة  ،ســيما المــرأة



Ë
ال Èتطال حقوقها  ارض.
الريفية 
الفقµة ،وذلك  قضايا انتهاكات 
 •٣يتعـ  
ـ عــ الــدول لــدى وضــع السياســات العامــة وإجــراء اص¢حــات

المتعلقة بارض:
أ -إبــراز تجــارب النســاء وتســليط الضــوء عــ القضايــا ذات
Ë
الــ Èتتعــرض لهــا
اهتمــامً ،
عوضــا عــن الســعي إ© معالجــة انتهــاكات 
حقوق المرأة ع أساس كل حالة ع حدة.
ب -مشــاركة المــرأة   مراحــل الصياغــة وجعلهــا ذات طابــع
تشــار[ للتأكــد مــن أنهــا ترتكــز عــ احتياجــات المــرأة وحقوقهــا ،وأنهــا


والتميµية المحتملة ع المرأة.
تتناول النتائج غ µالمقصودة
Ë
ـ Èتســاور المــرأة باعتمــاد مقاربــة
ج -تفــادي تعميــم المخــاوف الـ 
جنسانية محايدة ،وهي المرجحة ،لمجرد إخفاء هذه المخاوف.
وهــي دراســة عرضــت أثتــاء انعقــاد مؤتمــر حــول "إغفــال الثقافــة 
افريقيــة" الــذي نظمتــه جمعيــة
 ُ

اشــارة
الدراســات افريقيــة  جامعــة أوكســفورد مــن  ١٦إ©  ١٩أيلول/ســبتم́ .٢٠١٠ µكذلــك تجــدر £
Ë
Ë
للقوانــ
الــ Èتعــµف بالطبيعــة المتطــورة

إ© صــدور مجموعــة 
كبــµة مــن المؤلفــات الحديثــة 
للتكيــف ،واحتمــال أن تســهم تلــك القوانـ  
ـ والممارســات العرفيــة
والممارســات العرفيــة وقابليتهــا
ّ




و هذا الصدد ،انظر:
ّ
المتغµة  حماية حقوق المرأة  ارض وضمان الحيازة وتعزيزهما .
Elizabeth Daley & Birgit Englert ‘Securing Land Rights for Women: Changing Customary
;)Land Tenure and Implementing Land Tenure Reform in East Africa’ (2010
Community Agency for Social Enquiry (CASE) Women, Land and Customary Law (2011).
المناعة/ايدزË :
احµام والحماية
لفµوس نقص
£
عموما ،الشبكة القانونية الكندية 
 - ٢٣انظر ً
الثا» :قضايا 

ايدز ،المجلد 
اÐة
والتنفيذ¼ :ت½يع لحقوق المرأة  سياق فµوس نقص المناعة£ /

ا  
التا©:
والملكية ) ،(٢٠٠٩متوفر )باللغة £
نجلµية( ع الرابط 
http://www.aidslaw.ca/site/respect-protect-and-fulfill-legislating-for-womens-rights-in-th
e-context-of-hivaids-volume-two-family-and-property-issues/

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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د -
اخــذ   الحســبان ســياقات المــرأة   مــا يتعلــق بالملكيــة  
المناطــق 
المســتخدم   المناطــق الريفيــة .ولمــا كان
الحÇيــة وحقــوق
ِ
غائبــا،
الســعي إ© الدعــوة لصالــح أي شــكل مــن أشــكال الوصــول المذكــورة ً
مــن المهــم أن نشـ ـ µإ© أن هــذا الســياق عامــل حاســم   تحديــد مــا إذا كان
اســتخدام المقـ Ëـµح لـ 
ـ¢رض ونمــاذج الوصــول تتــ¢ءم مــع الظــروف الفعليــة
Ë
ـ Èتعيــش المــرأة   ظلهــا .وعــ الرغــم مــن أهميــة الملكيــة الفرديــة  
الـ 
ســياق معـ  
ـ ،ثمــة حاجــة ملحــة لتعزيــز حقــوق المــرأة المتعلقــة باســتخدام
 
را   Ýسياقات أخرى.
ا 
 .٤إن المقاربــات الـ Ëـ Èتتســم بالمســاواة الحقيقيــة إزاء القوانـ  
ـ والممارســات

المتعلقة 
بارض والمرأة:
كاف،
أ -تتطلــب تنفيــذً ا
منهجيــا ومركـ ًـزا ،وبيئــة مواتيــة ،وتخطيــط ٍ
ً
وتخصيــص اعتمــادات   
عوضــا عــن
المµانيــة بهــدف إعمــال هــذه الحقــوق ً

مجرد Ë
اعµاف بها.
¼
ســن الت½يعــات ووضــع السياســات
ب -تتعــزز عــن طريــق ّ
الــË È
Ë
غــ µالمتكافئــة  
بــ
للع¢قــة
الحاليــة
تعــµف بالســياقات


والتدابــ µ
Ë
والــ Èتلتمــس تعزيــز المواقــف التفاوضيــة للمــرأة
والملكيــة،
الســلطة

والتصــدي للصــور النمطيــة الجنســانية الســلبية  ،مــن أجــل تمتــع المــرأة
بحقوقها المتعلقة 
بارض   الممارسة العملية.

 - ٢٤
امم المتحدة ،إع¢ن ومنهاج عمل  
بيج ) ،(١٩٩٥تشخيص المرأة والفقر
 - ٢٥انظر:
Ann Whitehead & Dzodzi Tsikata ‘Policy Discourses on Women’s Land Rights in
Sub-Saharan Africa: The Implications of the Re-turn to the Customary’ (2003) 3
Journal of Agrarian Change, p. 75,
تــرى المؤلفتــان أن أولئــك الذيــن يحتلــون مواقــع الســلطة الثقافيــة والدينيــة -والذيــن عــادة مــا

التقليديــ -يســتطيعون اســتغ¢ل نفوذهــم   بنــاء
يكونــون مــن الذكــور أو الزعمــاء
الممارسات العرفية أو الدينية Ë
ال Èتعود بالنفع ع الذكور ع نحو غ µمتناسب.


Ë
ـر والممارســات العرفيــة
أشـ
ـ Èأجريــت  جنــوب أفريقيــا إ© أن القانــون العـ 
ـارت البحــوث الـ 

انسان .انظر ،ع سبيل المثال:
معاي µحقوق £
تطورا  بعض الحات بموازاة 
عموما:
 - ٢٧انظرً ،
Aninka Claasens & Sizani Ngubane ‘Women, Land and Power: The Impact of the
Communal Land Rights Act’ in Aninka Claassens & Ben Cousins (eds) Land, Power
and Custom: Controversies Generated by the South African Communal Land Rights
Act (2008), pp. 154183-.
Aninka Claassens ‘RecentChanges in Women’s Land Rights and Contested Customary
Law in South Africa’ (2013) 13 Journal of Agrarian Change, pp. 7192-; CASE Women,
Land and Customary Law (2011).



Ë
ـذا»   المناطــق الناميــة يعتمــد  
 - ٢٨اعــµف عــدد مــن وكات امــم المتحــدة أن امــن الغـ 
ـال ،تُشــ µلجنــة 
انتــاج المعيـ ¼
امــم المتحــدة
ـ üللمــرأة .عــ ســبيل المثـ
ـان كثـ ـµة عــ
£

أحيـ ٍ

المعنيــة بالمــوارد المائيــة إ© أن "المــرأة مســؤولة عــن إنتــاج نصــف كميــة الغــذاء   العالــم

)بخــ¢ف المحاصيــل الريعيــة( ،و معظــم البلــدان الناميــة ،تُنتــج المــرأة الريفيــة  
بــ

الغذائيــة .انظــر ،لجنــة 
امــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد
 ٦٠و  ٨٠مــن المئــة مــن المــواد
Ë
سياسا») ،(٢٠٠٦ص.٤ .
المائية" ،الجنسانية والمياه والÇف الصحي :موجز


اﻟﺨﻼﺻﺔ
حــ يتواصــل إحــراز عــدد مــن انجــازات الهامــة عنــد تقاطــع 
  
ارض

والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة ،تعكــس القضايــا

¼
¼
المبــا  Ð
وغــµ
التميــµ
المشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة
المبــا Ð
ُ
حصــول المــرأة عــ 
ارض والتحكــم فيهــا واســتخدامها .لذلــك ،وحــËÈ
نتمكــن مــن اعتمــاد مقاربــة تتســم بالمســاواة الحقيقيــة إزاء تمتــع المــرأة
بحقوقهــا المتصلــة بـ 
ـارض ،علينــا إجــراء دراســة متأنيــة تتنــاول مظاهــر هــذه
Ë
القضايا Ë
واسµاتيجيات المعتمدة.
المµابطة

التا©:
 - ٢٩ل¢ط¢ع ع معلومات إضافية ،تصفح الرابط 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.
 - ٣٠انظر:

)Shahra Razavi ‘Liberalisation and the Debates on Women’s Access to Land’ (2007
;28(8) Third World Quarterly, pp. 1485--1488
و
Ann Whitehead ‘The Gendered Impacts of Liberalization Policies on African
Agricultural Economies and Rural Livelihoods’ in Shahra Razavi (ed) The Gendered
Impacts of Liberalization: Towards “Embedded Liberalism”? (2008).

 - ٣١انظر:

Emelita P Salamanca Good Practice in Realizing Women’s Rights to Productive
Resources, with a Focus on Land in the Philippines UN Women Expert Background
)Paper (2012
صيغت هذه الورقة ع ضوء اجتماع الخ́µاء الذي عقد   جنيف   سوي½ا من  ٢٥إ© ٢٧
حزيران/يونيو .٢٠١٢
بــ حقــوق المــرأة  
 - ٣٢لمعلومــات إضافيــة عــن الع¢قــات القائمــة  
ارض وحقوقهــا  

Ë
ـ Èبالمــرأة والحقــوق
العمــل والغــذاء ،انظــر ورقــة £
ـ Èأعدهــا الفريــق العامــل المعـ 
احاطــة الـ 
اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة   الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة

بــ العمــل والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة
والثقافيــة تحــت عنــوان :أوجــه التقاطــع 
والثقافية للمرأة ).(٢٠١٦

http://www.unwater.org/downloads/unwpolbrief230606.pdf

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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ﻣﻮاردإﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة
 
را :Ýدعم
• منظمــة المعونــة الدوليــة ،التصــدي لعمليــات اســتي¢ء عــ ا 
النساء ).(٢٠١٤
• الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة  ،اقتصــاد
ـ لتفسـ ـ Ë µ
العالمــي ،الحقــوق العالميــة :دليــل الممارسـ  
الµامــات المتعلقــة
انسان   اقتصاد العالمي ).(٢٠١٤
بحقوق £
• الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة ،زرع بــذور
اجندة الدولية لحقوق انسان  :التحديات 
ارض ع 
امل؟ 

وابعاد ،ورقة
£
عمل من إعداد ثيا جيلبسبان و فيجاي ناغاراج ).(٢٠١٢
• الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة وحقــوق
را ،Ý
 
ارض   النضــال مــن أجل تحقيق العدالة اجتماعية  :اسـ Ëـµاتيجيات
ا 
انسان ).(٢٠١٣
الحركة اجتماعية لضمان حقوق £
• منظمــة 
الجنســ والحقــوق 

اغذيــة والزراعــة )فــاو( ،قاعــدة بيانــات

 
را.Ý
ا 
• منظمــة 
اغذيــة والزراعــة ،الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة





را Ýومصايــد اســماك والغابــات  ســياق امــن
المســؤولة لحيــازة ا 


الوط.(٢٠١٢) È
الغذا»




را£ Ýجــراء
• رينيــه جيوفاريلـ 
ـ وإليســا ســكاليس ،إطــار حيــازة المــرأة لــ ¢


را ،Ýدليــل الممارســات الــذي أعدتــه منظمة
الدراســات التحليليــة :حقــوق ا 
انصاف   توزيع الموارد ).(٢٠١٥
£
• رينيــه جيوفاريلــ وإليســا ســكاليس ،إطــار حيــازة المــرأة لـ 
ـ ¢
را£ Ýجــراء


انصاف  
ارث ،دليــل الممارســات الذي أعدته منظمــة £
الدراســات التحليلــة£ :
توزيع الموارد ).(٢٠١٥
انســان ،تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بالســكن ال¢ئــق
• مجلــس حقــوق £
راكيــل رولنيــك .المبــادئ التوجيهيــة لضمــان حيــازة الفقــراء 
را Ý
لــ ¢
 
المناطق 
الحÇية ).(٢٠١٤
Ë
الــ Èيتعــرض لهــا المدافعــون عــن
• أسوشــييتس وآخــرون ،اعتــداءات 

أمµكا الوسطى .(٢٠١٥) ٢٠١٤-٢٠١٢
حقوق £
انسان  

المعــ Èبحقــوق انســان 

الــدو© لحقــوق اقليــات والمركــز
• الفريــق
£



الÇاعــات ،جامعــة ¼Ðق لنــدن ،المـ ـ> نحــو الحــق  
ارض  :تعاطي اللجنة


المعنيــة بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة مــع الحقــوق المتعلقــة

انسان ).(٢٠١٥
بارض بوصفها من حقوق £
• المفوضيــة الســامية لحقــوق انســان وبرنامــج 
امــم المتحــدة
£
للمستوطنات ¼
اخ¢ء الق½ي ،صحيفة وقائع رقم /٢٥
الب½ية )الموئل( ،حات £
التنقيح 
اول ).(٢٠١٤

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

• المفوضيــة الســامية لحقــوق انســان وبرنامــج 
امــم المتحــدة
£
للمستوطنات ¼
الب½ية )الموئل( ،الحق   السكن ال¢ئق ،صحيفة وقائع رقم /٢١
التنقيح 
اول ).(٢٠٠٩
• مؤسســات المجتمــع المفتــوح ،صــون حقــوق المــرأة  
ارض والملكيــة :

خطــوة حاســمة باتجــاه التصــدي لفـ ـµوس نقــص المناعــة ¼
الب½يــة والعنــف
وتحقيق 

الغذا» ).(٢٠١٤
امن

• أمانــدا ريتشاردســون ،اتفاقــات الدوليــة وســبل بنــاء قضيــة قانونيــة حــول
  
انصاف  
را ،Ýدليــل الممارســات الــذي أعدتــه منظمــة £
حقــوق المــرأة  ا 
توزيع الموارد ).(٢٠١٥

الدو© ،دليل إرشــادي Ðيع حول ماهية
ـا»
• الوكالــة الســويدية للتعــاون £
انمـ 

تعزيــز حصــول المــرأة عــ 
ا 
را Ýوســبل تحقيق ذلك ،سلســلة تمكـ  
ـ المرأة

اقتصاديًا ).(٢٠٠٩
• برنامج 

التغيµ
أدوات
المفتوح،
المجتمع
ـات
ـ
ومؤسس
نما»
ا
المتحدة
امم

 £
امــم المتحــدة لصــون حقــوق المــرأة  الســكن 
 :تطبيــق معايــ µ
وارض


¼
ية/ايدز ).(٢٠١٢
الب½
المناعة
نقص
وس
فµ
سياق
والملكية  
£


انســان ،إعمال
• هيئــة امــم المتحــدة للمــرأة والمفوضيــة الســامية لحقــوق £



انتاجية ).(٢٠١٣
وغ µذلك من الموارد £
را Ý
حقوق المرأة  ا 
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ﻣﻠﺤﻖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وارض أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ )ﻏﻴﺮﺷﺎﻣﻠﺔ(
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )ﺳﻴﺪاو(
ﺿﻤﺎن إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

دعت اللجنة الدول إ®:

• تحقيــق المســاواة بـ ـ المــرأة والرجــل  ،ســيما عــن طريــق اتخــاذ تدابـ ـµ

٣٦
فعالة لمكافحة  
اراÝ
التمي   µالحصول ع
ّ

را Ýمــع 

احــكام الــواردة 
• توافــق السياســات المحليــة الخاصــة بــا 


٣٧
أراض للنساء.
اتفاقية الخاصة بتخصيص ٍ

دعت اللجنة الدول إ®:



• القضــاء عــ كل أشــكال التميـ ـ  µمــا يتعلــق بملكيــة ارض والمشــاركة فيهــا
٣٣
ووراثتها


٣٤
¼
• إنشاء إطار ت½يعي واضح لحماية حقوق المرأة  وراثة ارض وملكيتها.
ارض باســم معيــل 
وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن تســجيل 
اÐة الذكــر
٣٥
تميµا ضد المرأة
يُعد   ً
اﻟﺘﺼﺪي ﻟ©ﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن العــادات والممارســات التقليديــة الســائدة  

وغµها من الممتلكات ٣٨،
المناطق الريفية تمنع المرأة من أن ترث أو تتملك ارض 
Ë
ـوا» يواجهــن أشــكا متعــددة مــن التميـ  
ـ µبســبب انتمائهــن إ©
ســيما النســاء اللـ 
الشــعوب 
اصليــة أو إ© الطوائــف والقبائــل المصنفــة أو أولئــك المتحــدرات مــن
٣٩
أصل أفريقي
ودعت اللجنة الدول إ®:
Ë
ـÈ
• اتخــاذ التدابـ ـ µال¢زمــة لمعالجــة العــادات والممارســات التقليديــة الســلبية الـ 
٤٠
تؤثر   تمتع المرأة الكامل بحقها   الملكية ،سيما   المناطق الريفية
• اعتمــاد تدابـ ـ µإيجابيــة أو "اسـ Ëـµاتيجية شــاملة" لمعالجــة العــادات والممارســات
التقليديــة الســلبية الـ Ëـ Èتؤثــر  تمتــع المــرأة الكامــل بحقهــا  
ارض والملكيــة،



٤١
 سيما   المناطق الريفية

دعت اللجنة الدول إ®:
¼
ـن أو تفــرض ت½يــع يحظــر الممارســات العرفيــة ومحدوديــة تم ّلــك
• أن تسـ ّ
ـ¢رض وممتلــكات 
المــرأة لـ 
اÐة ،ممــا يُعــد انتهــاكا لحقــوق المــرأة والفتــاة
تدابµلمكافحــة هــذه الممارســات بالوســائل كافــة ،بمــا
والطفــل ،وأن تتخــذ 
٤٢
فيها ال́µامج التعليمية


التميµيــة )أو مراجعــة احــكام
• ّســن ¼ت½يــع يحظــر الممارســات العرفيــة 


Ë
ـ Èتحــد مــن إمكانيــة حيــازة المــرأة لــ¢رض
الــواردة  القانــون الداخـ 
ـ( الـ 
والممتلــكات والســكن وحصولهــا عــ التســهي¢ت ائتمانيــة ووراثتهــا
 
التدابــ µال¢زمــة لمكافحــة هــذه الممارســات بالوســائل
را ،Ýواتخــاذ

لــ ¢
٤٣
كافة.

اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﺟﻨﺒﻴﺔ

را Ýمــن قبــل الـ ¼ـ½كات 
 
اجنبيــة،
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن مصــادرة ا 
٤٤
فض ¢عن تنفيذ ¼
الم½وعات العم¢قة تؤثر ع المرأة بصورة غ µمتناسبة.
وأشــارت إ©  Ë
¼
الµامــات الخارجيــة المتعلقــة بتأثـ ـ µالم½وعــات عــ ســبل عيــش
 ٤٥
الغذا».
المرأة   النيبال وسكنها وأمنها

ودعت اللجنة الدول إ© ضمان :
الــ½كات 
• أ تــؤدي عقــود تأجــ µ
ا 
را Ýالم́µمــة مــع ¼
اجنبيــة إ© تعــرض



المحليــ   ،ســيما الفتيــات والنســاء ،إ© عمليــات اخــ¢ء القــ½ي
الســكان


والـ  
ـذا» أو الفقــر ،وأن تقـ ّـدم ¼
ال½كــة المعنيــة
ـ
الغ
ـن
ـ
م
ا
ـور
ـ
تده
أو
ـ
ـ
الداخ
وح
ـµ



٤٦
وأراض بديلة للمجتمعات المتÇرة
و/أو الدولة الطرف تعويضات كافية ٍ
اولويــة لحمايــة حقــوق المــرأة  
• إعطــاء 
انتاجيــة ،وتقديــم
ـوارد
ـ
والم
رض
ا
£

ذلــك عــ مصالــح أطــراف ثالثــة ُمشــاركة   ¼
الم½وعــات الزراعيــة واســتخراج

ال½اكــة  
المعــادن الضخمــة ،وذلــك عــن طريــق تعزيــز ¼
القطاعــ العــام
بــ
امور 
والخاص فض ¢عن جملة من 
٤٧
اخرى.
 ٣٣جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ تشاد .٢٠١١
 ٣٤كينيا ٢٠١١؛ زامبيا .٢٠١١
 ٣٥منغوليا ٢٠٠٨؛ Ðي¢نكا .٢٠١١
 ٣٦غواتيما ٢٠٠٣؛ بوليفيا .٢٠٠٨
كامµون .٢٠١٢
 ٣٧زامبيا ٢٠٠٥؛ 
 ٣٨بوركينا فاسو  ٢٠٠٠و ٢٠١٠؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ٢٠٠٠؛ غينيا ٢٠٠١؛ أوغندا  ٢٠٠٢و٢٠١٠؛ كينيا  ٢٠٠٣و٢٠١١؛  
قرغµيا
٢٠٠٤؛ بنغ¢دش ٢٠١١؛ جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ زامبيا  ٢٠١١؛تشاد ٢٠١١؛ ليسوتو ٢٠١١؛ باراغواي  ، ٢٠١١ساموا ٢٠١٢؛ جزر القمر
٢٠١٢؛ غينيا استوائية ٢٠١٢؛
 ٣٩كولومبيا ٢٠٠٧؛ الهند ٢٠٠٧؛ نيبيال ٢٠١١؛ باراغواي  ،٢٠١١المكسيك  ٢٠٠٦و.٢٠١٢

القانــو» الــذي يحكــم 

انشــطة
اطــار
دعــت اللجنــة الــدول إ© تعزيــز £


اســتخراجية والتعدينيــة وإ© المشــاركة عــ الــدوام  المشــاورات المســبقة
والبنــاءة مــع المجتمعــات المعنيــة وذلــك قبــل منــح امتيــازات اســتغ¢ل
 
را ، Ýوالوفــاء  Ë
بالµامهــا إزاء الحصــول عــ موافقتهــا الحــرة
اقتصــادي لــ ¢
 
راÝ
والمســبقة عــن علــم ،وســيما موافقــة النســاء

)ومالــ õا 
 ٤٨
العرفي(.


 ٤٢كينيا ٢٠٠١؛ جنوب أفريقيا .٢٠١١
 ٤٠أوغندا ٢٠١٠؛ بنغ¢دش ٢٠١١؛ كينيا ٢٠١١؛ تشاد ٢٠١١؛ زيمبابوي ٢٠١٢؛ ساموا ٢٠١٢؛ جزر القمر ٢٠١٢؛ غينيا استوائية .٢٠١٢
 ٤١النيبال .٢٠٠١
 ٤٣السنغال ٢٠٠١؛ الغابون .٢٠١٣
 ٤٤كمبوديا ٢٠٠٦؛ الهند ٢٠٠٧؛ إثيوبيا ٢٠١١؛ توغو .٢٠١٢
 ٤٥الهند .٢٠١٤

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ

توفــ µمعلومــات إضافيــة وتضمينهــا   التقريــر
دعــت اللجنــة الــدول إ©


الــدوري المقبــل عــن دور المــرأة ومــدى قدرتهــا عــ التمتــع بحقهــا  امتــ¢ك
 
٥٠
را Ýوالعقارات باستق¢لية عن أقاربها الذكور.
ا 

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء افتقــار إ© البيانــات الشــاملة عــن حيــازة المــرأة
 
٤٩
وتوفµها
را ،Ýوهي تحث الدول ع جمع هذه البيانات

ل ¢

ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

دعــت اللجنــة الــدول إ© ضمــان مشــاركة المــرأة   المناطــق الريفيــة  ،ســيما
المعيــ¢ت Ðهــن منهــن   ،عمليــات صناعــة القــرار وإ© تعزيــز ملكيتهــن
 
٥٤
را.Ý
ل ¢

دعت اللجنة الدول إ®:

• اتخــاذ التدابـ ـ µال¢زمــة مــن أجــل زيــادة مســتوى مشــاركة المــرأة  تصميــم
خطــط التنميــة المحليــة وتعزيــز هــذه المشــاركة ،وإ© إيــ¢ء احتياجــات المــرأة
الريفيــة اهتمامــا خــاص ،وذلــك عــن طريــق ضمــان مشــاركتها   عمليــات صناعــة
 
٥١
را Ýالخصبة
القرار وتعزيز إمكانية حصولها ع ا 

• ضمــان مشــاركة النســاء المنتميــات إ© الشــعوب اصليــة والمتحــدرات مــن
أصــول أفروكولومبيــة   عمليــات صناعــة القــرار الـ Ëـ Èتؤثــر مبـ ¼
ـاÐة   حقوقهــن

اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة  ،كتلــك المتعلقــة بإنشــاء ¼
م½وعــات إنمائيــة
٥٢
عم¢قة ع أراضيهن



• ¼
نــ½ المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المــرأة  ارض وتحقيــق محــو اميــة
٥٣
القانونية
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

Ë
ـ Èتســتفيد منهــا
دعــت اللجنــة الــدول إ© ت½يــع عمليــات £
اصــ¢ح الزراعــي الـ 
٥٨
المرأة.

دعــت اللجنــة الــدول إ© اعتمــاد تدابـ ـ µخاصــة مؤقتــة لت½يــع عمليــة النهــوض
ل¢رض وتوسيع إمكانية حصولها ع 
بتملّك المرأة 
٥٥
ارض.
٥٦
ارشاد.
وشددت ع أهمية وصول المرأة إ© ال́µامج الزراعية وخدمات £
كمــا حثــت اللجنــة الــدول عــ تعزيــز المبــادرات الهادفــة إ© تشــجيع التمكـ ـ
 
راÝ
اقتصــادي المســتدام للمــرأة ،ويشــمل ذلــك تعزيــز حصــول المــرأة عــ ا 
٥٧
وائتمانات.
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎزة ارض وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

Ë
اللــوا» اســتعدن
دعــت اللجنــة الــدول إ© إيجــاد حلــول مســتدامة للنســاء

أراضيهــن ،وتشــمل مــن جملــة أمــور أخــرى ،إدراج حــق المــرأة بالوصــول إ©
انتاجيــة مثــل البــذور والميــاه وائتمانــات ،وتعزيــز قدراتهــن عــ
المــوارد £
كســب الــرزق وإنتــاج غذائهــن الخــاص ،وضمــان تقديــم التعويضــات الكافيــة 

٥٩
حال صودرت أراضيهن.
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎزة ارض واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

دعــت اللجنــة الدولــة إ© ضمــان الوصــول المتســاوي للمــرأة عــ المــوارد
والطعــام المغــذّ ي ،عــن طريــق القضــاء عــ الممارســات  
التميµيــة  ،وضمــان
وتيســ µوصــول المــرأة إ© الميــاه الصالحــة ¼
للــ½ب
حقــوق المــرأة   الملكيــة

٦٠
والوقود.

 ٤٦توغو .٢٠١٢
 ٤٧كولومبيا .٢٠١٣
 ٤٨أوغندا .٢٠١٥
 ٤٩أوزبكستان .٢٠١٠
 ٥٠الهند .٢٠٠٨
 ٥١كينيا ٢٠١١؛ جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ تشاد ٢٠١١؛ الجمهورية الكورية .٢٠١١
 ٥٢كولومبيا .٢٠٠٧
 ٥٣ناميبيا ٢٠٠٧؛ كينيا ٢٠٠٧؛  
كامµون .٢٠٠٩
تµانيا ٢٠٠٨؛ 
  ٥٤
تµانيا .٢٠١٢
 ٥٥النيبال ٢٠١١؛ ساحل العاج ٢٠١١؛ المكسيك .٢٠١٢
 ٥٦غانا ٢٠٠٦؛ كينيا ٢٠٠٧؛  
تµانيا .٢٠٠٨

 ٥٧النيبال ٢٠١١؛ ساحل العاج .٢٠١١
كامµون .٢٠١٢
 ٥٨زامبيا ٢٠٠٥؛ 
 ٥٩كولومبيا .٢٠١٣
 ٦٠النيبال .٢٠١١
 ٦١كولومبيا . ٢٠١٣
 ٦٢كولومبيا . ٢٠١٣

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن  
الµاعــات المســلحة )مضا ًفــا إليهــا ¼
الم½وعــات
الزراعيــة والتعدينيــة الضخمــة( تســاعد عــ تعميــق التميـ  
ـ µوالتفاوتــات والفقــر
٦١
السائدين.
فعالــة لحمايــة النســاء مــن ضحايــا التهديــدات
وحثــت الــدول عــ اتخــاذ تدابـ ـّ µ
وأعمــال العنــف المتعلقــة باسـ Ëـµداد 
ا 
را Ýوالـ Ë
ـ Èترتكبهــا الجماعــات المســلحة


٦٢
بما فيها الجماعات المسلحة بعد ت½يحها.

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة مــا يزيد عــ  270منظمة غـ ـ µحكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة  سـ  
ـبع

دولــة يعملــون عــ تيسـ ـ µالتبــادل اسـ Ëـµاتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاðة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة اجتماعيــة
انســان .ويتــو© أعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع اسـ Ëـµاتيجيات المشـ Ëـµكة والنهــوض بالعمــل الجماعــي
واقتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق £
ـتعين بالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعـ 
مسـ  
ـ Èبالمــرأة والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة .ويضــم هــذا الفريــق مــا



مســتقل يعملــون  مختلــف المناطــق
غــ µحكوميــة وحــركات اجتماعيــة ودعــاة
يزيــد عــ 40
عضــوا مــن منظمــات 
ً
للنهــوض بالحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزيــز المســاواة الحقيقيــة .كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ نحــو جماعــي ،إ©
وضــع الخــ́µات والدراســات النســائية   صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة ،عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات

امم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناðة ع مستويات متعددة.

ـ Èبالمــرأة والحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة
لتعليقاتكــم حــول أوراق £
احاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعـ 
التا©wescr@escr-net.org :
العنوان
ع
والثقافية ،يُرجى مراسلتنا

أو زيارة موقعنا ع https://www.escr-net.org/ar/women :

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ارض و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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