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� بالمــرأة والحقوق ا�قتصادية وا�جتماعيــة والثقافية الشــبكة العالمية ع� نقاط 
� أعدها الفريــق العامل المع��

حاطــة الــ�� تركــز سلســلة أوراق ا��
� مجــال الحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة. تعــرض هــذه ا��وراق تحديــات نُظميــة محــددة 

� المــرأة وقضايــا محــددة �� التقاطــع القائمــة بــ��
� الممارســة، وتستكشــف مقاربــات تدريجيــة لتطبيق منظــور المســاواة الحقيقية. 

أمــام إعمــال حقــوق المــرأة ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافية ��
بــ¢غ عنهــا وتحســينها عــن طريــق  � مختلــف المجــا�ت، ويجــري ا�£

وقــد صيغــت هــذه ا��وراق أساًســا با�ســتناد إ© عمــل أعضــاء الشــبكة العالميــة ��
� لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة 

بــ¢غ عنهــا �� � هــذا المجــال  أعــدت هــذه ا��وراق لتقديمهــا وا�£
التحــاور مــع خــµ́اء آخريــن ��

� ضــد المــرأة (ســيداو)، ولجنــة الحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة  �µا��مــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ
وا�جتماعيــة  ا�قتصاديــة  والحقــوق  "النســاء  عنــوان  تحــت  وجــاء  جينيــف،   �

��  2015  µ́نوفمــ  / �
الثــا«� يــن  ت½¼ مــن  الســابع   �

��  (CESCR)
حراز التقّدم". والثقافية: التحديات الحالية والفرص المتاحة �£

: لمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع� تقرير ا�جتماع يُرجى زيارة الرابط التا©�

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696 

� بالمــرأة والحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة عــ� ا�نتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــÇ عــ� 
�Èيُشــجع الفريــق العامــل المعــ

ــ¢ت الخاصــة  ــة للتحلي ــق إعطــاء ا��ولوي ــن طري ــك ع ــة عــ� عمــل محــدد، وذل تب Ëµــار الم ــدرس ا�Íث ــة أخــرى ت ــل إ© مقارب ــة بالمث ــان المعامل ضم
� غــ�µ المبــاÐ¼ المُمــارس بحــق  �µالتميــ �

وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة. بــادئ ذي بــدء، تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر �� � م½¼
بالمقاربــة الحقيقيــة ��

ــ¢ف  ــبب ا�خت ــك بس ــة، وذل ــات متفاوت ــرأة بدرج � الم
ــلًبا �� ــر س ــدة تؤث ــات المحاي ــات أو الممارس � أو السياس ــ�� ــح أن القوان ــث يتض ــرأة، حي الم

� العالــم عــµ́ الفروقــات الجنســانية المحــددة اجتماعًيــا وثقافًيــا. عموًمــا، يتطلــب 
� تتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا ��

ËÈالبيولوجــي و/أو المكانــة الــ
(القائــم  الضعــف  موطــن  تُعالــج  ا��وجــه  متعــددة  مقاربــة  اتبــاع  الممارســة   �

�� الحقيقيــة  المســاواة  تطبيــق 
نســان وتؤثر فيهــا)؛ وتتصــدى للصّور  � التمتــع بحقــوق ا�£

� تحــدد قــدرات المــرأة ��
ËÈعــ� الهيــاكل ا�جتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات القــوة الــ

� نظرة المرأة إ© نفســها ونظرة ا�Íخرين إليها وطريقة تعامل ا�Íخرين معها)؛ وتحّول الهياكل 
�� �Üأســا �µوالعنف (مع تغي � ّ النمطية والوصم والتح��

� غالًبا ما تكون ذكورية التوّجه وتتجاهل خµ́ات النساء أو تتغا�Ý عنها)؛ وتيّ£ ا�ندماج ا�جتماعي والمشاركة السياسية 
ËÈوالممارسات المؤسسية (ال

� عمليات صناعة السياسات كافة الرسمية وغ�µ الرسمية). ٢
��)
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ــا ا��رض،مســألة  ، حينمــا يتعلــق ا��مــر بقضاي � � الجنســ�� تُعــد ال¢مســاواة بــ��

� جميــع أنحــاء 
� موضــوع فقــر المــرأة واســتبعادها وانعــدام أمنهــا ��

محوريــة ��

 �
�Ýا��را حيــازة   �

�� وتعزيزهــا  المــرأة  حقــوق  حمايــة  أن  ذلــك  العالــم. 

 �
والوصــول إ© المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها والتحكــم فيهــا، تُســهم ��

ــة الخاصــة، فضــ¢ عــن  ضمــان قــدرة النســاء عــ� توفــ�µ احتياجاتهــن المادي

احتياجــات أÐهــن ومجتمعاتهــن ٣. ويشــ�µ البحــث إ© أنــه حينمــا تتمتــع 

� حيــازة ا��رض (فضــ¢ عــن المســكن والممتلــكات)، 
النســاء بحقــوق متســاوية ��

� الحيــاة، مثــل التخفيــف 
تتحســن قدراتهــن عــ� مواجهــة أصعــب التحديــات ��

يدز٤،   ية/ا�£ وس نقــص المناعــة الب½¼ �µثــار الفتاكــة الناجمــة عــن فــ Íمــن بعــض ا�

� المرأة من   � الواقع، إن تمك��
�� .٥ �©

� �µتبة ع� العنف المــ Ëµوبعــض العواقــب الم

الوصــول للــ¢�رض  والتحكــم فيهــا عامــل أســا�Ü لتحقيــق المســاواة للمــرأة، 

 �
ــا �� ــوص عليه ــوق المنص ــن الحق ــرى م ــة أخ ــع بمجموع ــن التمت ــا م وتمكينه

� الغــذاء والتغذيــة 
نســان، � ســيما الحــق �� القانــون الــدو©� لحقــوق ا�£

 . � الكافي��

ــازة  � حي
نســان المختلفــة حقوقــا متســاوية للمــرأة �� تكفــل صكــوك حقــوق ا�£

شــارة إ© أن حقــوق المــرأة  � واســتخدامها والتحكــم فيهــا ٦ .وتجــدر ا�£
�Ýا��را

� المعايــ�µ والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة 
المتعلقــة بــا��رض تحديــًدا مكرســة ��

� ضــد  �µنســان، بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ لحقــوق ا�£

المــرأة (ســيداو)، والعهــد الــدو©� الخــاص بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة 

ــة  ــة ا��غذي ــغ منظم ــات، تبّل ــذه الضمان ــن ه ــم م ــ� الرغ ــن ع ــة. لك والثقافي

ــة  ــوق ملكي � حق
�� � ــ�� � الجنس ــ�� ــاواة ب ــار ال¢مس ــن " انتش ــاو) ع ــة (الف والزراع

ســيما   �  ، � الجنســ��  � بــ�� الهائــل   � �µالتميــ يــزال   � إذ    .٧  " �
�Ýا��را

ا  ً �µــ ــا كب ــكل عائًق ، يُش �
ــو«� ــي القان ــرأة إ© الوع ــار الم ــم وافتق ــال التعلي � مج

��

� ا��رض، حــËÈ ولــو كانــت 
يحــول دون تمتعهــا عملًيــا بحقــوق متســاوية ��

� ا��رض تحظى بالحماية بموجب القانون. 
حقوق المرأة ��

يجابيــة عــ�  � أيدينــا عــددا مــن التطــورات ا�£ � بــ��
ËÈحاطــة الــ تتضمــن ورقــة ا�£

 �
ËÈمســتوى تقاطــع ا��رض بحقــوق المــرأة. كمــا تســتعرض المقاربــات الــ

� ضــد المــرأة (ســيداو) واللجنــة  �µاعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ

المعنيــة بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة. ثــم تنتقــل بعــد ذلــك 

� هذا المجال
إ© بحث عدد من القضايا الهامة ��

� بالمــرأة 
�Èويُســتدل عــ� ذلــك مــن عمــل أعضــاء الفريــق العامــل المعــ

العالميــة  للشــبكة  التابــع  والثقافيــة  وا�جتماعيــة  ا�قتصاديــة  والحقــوق 

للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة وخµ́تهــم وحوارهــم مــع 

ــا الرئيســة:  هــم. وتشــمل هــذه القضاي �µاء ا��مــم المتحــدة وغµ́مختلــف خــ

أوجــه التقاطــع، والثقافــة والديــن، والتعليــم والمشــاركة ووضــع السياســات، 

ــائدة.  ــاته الس ــك�� وممارس ــاد ال ــات ا�قتص ، وسياس �
ــذا«� ــن الغ ــر وا��م والفق

ــل  ــق العام ــا الفري � رفعه
ËÈــ ــات ال ــن التوصي ــددا م ــة ع ــمل الورق ا، تش ً �µــ أخ

ــة إ©  ــة الهادف ــة والثقافي ــة وا�جتماعي ــوق ا�قتصادي ــرأة والحق � بالم
�Èــ المع

القضايــا   �
�� النظــر  لــدى  الموضوعيــة  بالمســاواة  تتســم  مقاربــة  تعزيــز 

المستجدة المتصلة بحقوق المرأة وا��رض. 

ــة  � ضــد المــرأة واللجن �µــ ــة بالقضــاء عــ� التمي ــة المعني رفعــت كّل مــن اللجن

ــة وا�جتماعيــة والثقافيــة عــدًدا مــن التوصيــات  المعنيــة بالحقــوق ا�قتصادي

العامــة والتعليقــات العامــة الصارمــة، وأصدرتــا توجيهــات هامــة للــدول 

� حيازة ا��رض. 
بشأن حقوق المرأة ��

� ضــد المــرأة (ســيداو)،  �µفقــد �حظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ

ع� سبيل المثال، أنه:

كذلــك قّدمــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة 

ــه " ...  ــال، أن ــبيل المث ــ� س ــدت، ع ــث أك ــة. حي ــات الهام ــن التعليق ــدًدا م ع

� حيــازة مســكنها وأرضهــا وممتلكاتهــا واســتخدامها والتحكــم 
للمــرأة الحــق ��

فيهــا عــ� قــدم المســاواة مــع الرجــل، كمــا يحــق لهــا الوصــول إ© المــوارد 

المــرأة  حقــوق  عــ�  الضــوء  مســلطًة   ،٩ بذلــك"  للقيــام  ال¢زمــة 

، لفتت  � � الغذاء والتغذيــة الكافي��
� مــا يخــص الحــق ��

رث ١٠. و�� � ا�£
المتســاوية ��

 �
�� � �µتحــول دون ممارســة التميــ �

ËÈورة اتخــاذ ا�جــراءات الــ �ð ©اللجنــة إ

ينبغــي  أنــه  عــ�  ُمشــددة  ا��غذيــة،  مــوارد  أو  الغــذاء  إ©  الوصــول 

� ملكيــة 
رث و�� � ا�£

اتيجيات الوطنيــة أن تشــمل ضمانــات تكفــل الحــق �� Ëµل¢ســ
ها من الممتلكات، من جملة أمور أخرى. ١١ �µا��رض وغ

التطورات ا�يجابية: 


 والممارســات المتعلقــة  	 تــؤدي القوانــ�	
ثمــة العديــد مــن البلــدان الــ��


 خطــ�	 بحــق المــرأة . إذ بنتيجــة  رث والممتلــكات فيهــا إ� ممارســة تميــ�	 بــا��

ــكات  ــن ممتل ــة م ــ� حص ــرأة ع ــل الم ــد تحص ــة، ق ــ�	 المتكافئ ــة غ المعامل

	 يرثهــا ا�¥رمــل 
زوجهــا أو والدهــا لــدى وفــاة أي منهمــا، أصغــر مــن تلــك الــ��

ــدودة  ــا مح ــرأة حقوًق ــح الم ــا�ت، تُمن ــض الح 	 بع

ــور. و² ــن الذك ــن م وا�ب

 	

. و² 
يــرادات ا�µتيــة مــن ممتلــكات المتــو² ومقّيــدة و� تحصــل ســوى عــ� ا��

رث مبــادئ المســاواة  ة، � تعكــس حقــوق النســاء ا�¥رامــل مــن ا�� أحيــاٍن كثــ�	

	 المكتســبة مــن الــزواج. إن هــذه ا�¥حــكام تخالــف اتفاقيــة 

Èحيــازة ا�¥را 	


²

سيداو ويجب إلغاؤها ٨ .
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ــرأة  
 الم ــ�	 ــاË	 لتمك ــل أس ــا عام ــا فيه ــ� ا�¥رض وتحكمه ــرأة ع ــول الم حص

 
 ــ�	 
 الجنس ــ�	 ــاواة ب ــق المس ــؤدي إ� تحقي ــح أن ي ــا، وُيرج ــة اقتصادًي الريفي

ــات  ــزال العقب 	 والتغــذّوي. إذ � ت
¥Îــن الغــذا ــز ا�¥م 
 الدخــل وتعزي وتحســ�	

	 تحــرم المــرأة الريفيــة مــن الحصــول عــ� ا�¥رض وتحــد مــن 
الرئيســية الــ��

	 تحــول دون 
نتاجيــة، مــن المعوقــات المؤسســية الــ�� قدرتهــا عــ� تطويــر ا��

	 معظم أرجاء العالم.١٤ 

اف ا�جتماعي بها ² ا�ع��

� معالجــة حقــوق المــرأة 
عــ¢وة عــ� ذلــك، تملــك لجنــة ســيداو ســجً¢ هامــا ��

� ا��رض والملكيــة، وذلــك ضمــن م¢حظاتهــا الختاميــة بشــأن تقاريــر الــدول 
��

ا��طــراف، حيــث أشــارت ðاحــة إ© هــذا التقاطــع أكــµ¼ ممــا فعلــت اللجنــة 

ــت  ــك، قدم ــع ذل ــة. م ــة والثقافي ــة وا�جتماعي ــوق ا�قتصادي ــة بالحق المعني

بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة تعليقــات  المعنيــة  اللجنــة 

إضافيــة تناولــت الحقــوق المتصلــة بــا��رض عموًمــا، بــد� مــن تقديــم 

تعليقات ترّكز بوجه خاص ع� تجارب النساء.  

ــق  ــق المرف � المحل
�� � ــ�� ــن اللجنت ــادرة ع ــية الص ــات ا��ساس ــت التعليق أُدرج

بهذه الورقة، وتشمل بيانات تحث الدول ع�: 

ــازة  � حي
�� � �µــ ــوي للقضــاء عــ� التمي � واضــح وق

ــو«� •  إنشــاء إطــار قان

 �
�� � �µا��رض، مــع م¢حظــة إضافيــة مــن لجنــة ســيداو بشــأن التميــ

رث، وإطــار  معيــل ا��Ðة " الــذي يعــود بالنفــع  الملكيــة والُمشــاركة وا�£

ع� الذكور.

� ا��رض، مــع 
•  اتخــاذ تدابــ�µ إيجابيــة لتعزيــز تمتــع المــرأة بحقوقهــا ��

. �µتحديدا من لجنة سيداو بشأن هذه التداب ¼µتعليق أك

 �
� تؤثــر ��

ËÈالتصــدي ل¢�عــراف والممارســات التقليديــة الســلبية الــ  •

 �
Ë»حقــوق المــرأة المتعلقــة بــا��رض، � ســيما وأنهــا ترتبــط بالنســاء اللــوا

ــة  ــعوب ا��صلي ــاء الش ــل نس � مث �µــ ــن التمي ــددة م ــكا� متع ــن أش يواجه

 �
وذوات ا��صــول ا��فريقيــة والنســاء المنتميــات إ© طوائــف مصّنفــة. و��

ا�قتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  ركــزت  الصــدد،  هــذا 

� أو فــرض أحــكام  وا�جتماعيــة والثقافيــة عــ� أهميــة ســّن قوانــ��

 � � حــ��
� تقّيــد إمكانيــة حيــازة ا��رض، ��

ËÈتحظــر الممارســات العرفيــة الــ

شــاملة"  اتيجية  Ëµاســ" أو  إيجابيــة"   �µتدابــ" ســيداو  لجنــة  حــت  Ëµاق

� تمتــع 
� تؤثــر ��

ËÈلمعالجــة ا��عــراف والممارســات التقليديــة الســلبية الــ

� ا��رض
المرأة الكامل بحقها ��

كات الخاصة وا��جنبية.  •  حماية حقوق المرأة من تأث�µ ال½¼

•  جمع البيانات المصّنفة.

 �
� عمليــات صناعــة القــرار والتخطيــط ��

•  ضمــان مشــاركة المــرأة ��

القضايــا المتعلقــة بــا��رض، مــع دعــوة إضافيــة أطلقتهــا لجنــة ســيداو 

� ا��رض. 
تُطالب فيها بن½¼ المعلومات الخاصة بحقوق المرأة ��

� الوصــول إ© المــوارد 
•  إيجــاد حلــول مســتدامة تتضمــن حــق المــرأة ��

ــ�  ــا ع ــز قدرته ــتمانات، وتعزي ــاه وا�ئـ ــذور والمي ــل الب ــة، مث نتاجي ا�£

كسب رزقها وإنتاج غذائها الخاص (سيداو). 

� وصــول المــرأة إ© المــوارد والطعــام المغــّذي، 
•  ضمــان المســاواة ��

� ا��رض والغذاء (سيداو).   شارة إ© الع¢قة القائمة ب�� مع ا�£

 � �µاع المســلح الــذي يفاقــم التميــ � �µتبــة عــ� الــ Ëµثــار الم Í¢التصــدي ل  •

� (سيداو). 
�Ýاستعادة ا��را �

ضد المرأة ويؤثر ��

� ضــد المــرأة (ســيداو) حالًيــا عــ�  �µتعمــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ

ــد  ــة تزوي ــك بغي ــة، وذل ــرأة الريفي ــق بالم ــدة تتعل ــة جدي ــة عام ــة توصي صياغ

ــادة  � الم
ــا �� ــوص عليه ــات المنص ام � Ëµــن ا�ل ــة ع ــµ¼ دق ــات أك ــدول بتوجيه ال

ــة  ــا ا��ولوي ــة ومنحهــا وحقوقه ــراز المــرأة الريفي ــة ســيداو، وإب 14 مــن اتفاقي

� يُتوقع أن تتناولها التوصية العامة: 
ËÈالمطلوبة ١٢ .هذا وتشمل بعض القضايا ال

ــا أن نســبة  ــة ا��ساســية (علًم نتاجي ــوارد ا�£ � الوصــول إ© الم
ــرأة �� ــوق الم حق

يــن مــن المئــة)؛  ة إ© الع½¼ نــاث � تتجــاوز العــ½¼ � مــن ا�£
�Ýا��را �õمالــ

 �
�� ات  �µوالتغيــ  �

�Ýلــ¢�را الواســعة  والحيــازة  رث؛  وا�£ ا��رض  وملكيــة 

ا��خــري١٣.   والحقــوق  ا��رض   �
�� الحــق   � بــ�� والع¢قــة  اســتخدامها؛ 

وأكدت لجنة سيدوا أثناء صياغة التوصية العامة أن:

ــة مختلفــة أخــرى تعليقــات عامــة/  حــت جهــات معني Ëµــك، اق عــ¢وة عــ� ذل

ــة  ــب إ© لجن ــملت: طل ــرأة وا��رض، ش ــق بالم ــة تتعل ــة ُمحتمل ــات عام توصي

� يُمكــن أن 
ËÈــ ــة (ال ــة بشــأن نســاء الشــعوب ا��صلي ــة عام � توصي

�Èــ ســيداو لتب

ــ�  ــة ع ــعوب ا��صلي ــاء الش ــول نس ــرى، حص ــور أخ ــة أم ــن جمل ــج، م تعال

ــة  ــة وا�جتماعي ــوق ا�قتصادي ــة بالحق ــة المعني ــب إ© اللجن ــن)؛ وطل أراضيه

� ا��رض (علًمــا أن اللجنــة المعنيــة 
� تعليــق عــام بشــأن الحــق ��

�Èوالثقافيــة لتبــ

بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة قــد أشــارت مــراًرا إ© الحقــوق 

المتصلة با��رض).

ــا��رض،  تتضمــن النصــوص الصــادرة مؤخــًرا إشــارة إ© الحقــوق المتعلقــة ب

وتدعــم هــذه الحقــوق بتفســ�µ مفيــد. فعــ� ســبيل المثــال، تُعالــج المبــادئ 

� تعتمدهــا منظمــة الفــاو بشــأن الحوكمــة المســؤولة 
ËÈالتوجيهيــة الطوعيــة الــ

 �
الغــذا«� ا��مــن  ســياق   �

�� والغابــات  ا��ســماك  ومصايــد   �
�Ýا��را لحيــازة 

، قضايــا ا�ســتي¢ء عــ� ا��رض والوصــول إ© المــوارد الطبيعيــة  �
�Èالوطــ

أو   �
�Ýا��را وتجريــف  المجتمعــات   �µتهجــ كــه  Ëµي الــذي  المتبايــن  وا��ثــر 

رئيســية  مبــادرة  ثمــة   .١٥ والفتيــات  النســاء  عــ�  مصادرتهــا 

هــم  �µوغ � � إعــداد إعــ¢ن ا��مــم المتحــدة بشــأن حقــوق الف¢حــ��
تتجســد ��

 � ع¢ن إ© طرح مطالب الف¢ح�� � المناطق الريفية ١٦. ويهدف هذا ا�£
�� � من العامل��

� ا��رض 
اف القانــون الــدو©� بحقهــم �� Ëµمناطــق مختلفــة، والتوصــل إ© اعــ �

��

والبــذور والغــذاء والســيادة عــ� المــوارد الطبيعيــة والتنميــة والســيادة 

عــ¢ن إ© معالجــة  � والميــاه والصحــة. كذلــك يســعى ا�£
�Èالغذائيــة والتنــّوع البيــ

ــادة  ــب الم � بموج ــ�� � الجنس ــ�� ــاواة ب ــك المس � ذل
ــا �� ــاواة، بم � المس

ــق �� الح

14 من اتفاقية سيداو ١٧. 
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� الع¢قات ا��Ðية (١٩٩٤)، 
� الزواج و��

  ٨-   لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ٢١: المساواة ��
ية) � �µنجل الفقرة ٣٥. (باللغة ا�£

 ٩- لجنة الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية، التعليق العام رقم١٦ (٢٠٠٥): المساواة 
� حق التمتع بجميع الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية (المادة ٣ 

� الرجل والمرأة �� ب��
من العهد الدو©� الخاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية)، وثيقة ا��مم المتحدة 

رقمE/C.٣/٢٠٠٥/١٢ ، الفقرة ٢٨. 
١٠-  المرجع السابق، الفقرة ٢٧.

� الغذاء 
١١-  لجنة الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية، التعليق العام رقم ١٢: الحق ��

� (١٩٩٩)، وثيقة ا��مم المتحدة رقم E/C.٥/١٩٩٩/١٢ ، الفقرة ٢٦. 
الكا��

� جلسة شهر آذار/مارس ٢٠١٦.
 ١٢ - يُتوقع أن تن½¼ ��

١٣ - نائلة جµ́ -مقدمة إ© التوصية العامة بشأن المرأة الريفية: التوصية العامة حول المادة ١٤ 
� جلسة النقاش العامة بشأن 

ين ا��ول/أوكتوبر ٢٠١٣)، بيان ُعرض �� من اتفاقية سيداو (٧ ت½¼
ين ا��ول/ أوكتوبر ٢٠١٣. والبيان متاح باللغة  � ٧ ت½¼

� عقدتها لجنة سيداو ��
ËÈالمرأة الريفية ال

 : ية ع� الرابط التا©� � �µا�نجل
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/30thAnniversaryCEDAW/Gene
ralRecommendationOnArticleNaelaGabr.pdf.

١٤ -  لجنة سيداو، مذكرة مفاهيمية بشأن التوصية العامة حول المادة ١٤ من اتفاقية سيداو 
(أُعدت المذكرة بدعم من منظمة ا��غذية والزراعة، والصندوق الدو©� للتنمية الزراعية، 

وبرنامج ا��غذية العالمي، وهيئة ا��مم المتحدة للمرأة) (٢٠١٣)، الفقرة ٢. المذكرة متاحة باللغة 
ية:  � �µا�نجل

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/RuralWomen/ConceptNote_G
R_Article14.doc

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/A_49_38(SUPP)_4733_E.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/30thAnniversaryCEDAW/GeneralRecommendationOnArticleNaelaGabr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/RuralWomen/ConceptNote_GR_Article14.doc
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قضايا رئيسية للبحث

أوجه التقاطع 

الثقافة والدين 

ــه  ــاري، وعلي ــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد أو معي النســاء ليســت مجموع

وتملكهــا  ا��رض  حيــازة   �
�� امــرأة  كل  تعتمدهــا   �

ËÈالــ الطريقــة  تختلــف 

، وإ©  �
ا، وذلــك اســتناًدا إ© موقعهــا الجغــرا�� ً �µواســتخدامها اخت¢فــا كبــ

ــا  ــل مجتمعه ــا داخ � تحتله
ËÈــ ــة ال ، وإ© المكان �

ــو«� ــيا�Ü والقان � الس ــياق�� الس

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

معالجــة كل حالــة عــ� حــدة، بــل تطــرح عوًضــا عــن ذلــك عــدًدا مــن القضايــا 

� اكتســبها أعضــاء الفريــق 
ËÈات والتجــارب الــµ́الرئيســة، مســتندًة إ© الخــ

 � ــّد مــن النظــر إليهــا بعــ�� � � ب
ËÈالعامــل عــ� مــدى الســنوات الماضيــة، والــ

ا�عتبــار لــدى معالجــة القضايــا المتعلقــة بالمــرأة وا��رض مــن منظــور 

المساواة الحقيقية. 

ــن  ــاء يحصل ــث أن النس ــدة، حي ــائكة ومعق ــألة ش ــازة ا�رض مس •  إن حي

عــ� ا�را� � حــا�ت وســياقات مختلفــة اخت�فــا هائــ�. ونتيجــة لذلــك، 

� يجــوز أن يقتــ� النظــر إ� �تــع ا�ــرأة بحقوقهــا ا�تعلقــة بــا�رض مــن 

ــة  ــارة إ� مجموع ــل يجــب ا�ش ــ£ الجنســ£ وحســب، ب ــاب ا�ســاواة ب ب

متنوعــة مــن الخصائــص ا�تقاطعــة التــي تشــمل ا�قامــة، والعــرق، وا�صــل 

ا�ثنــي، والديــن أو ا�عتقــد، والصحــة أو الوضــع ا�قتصــادي، وا�عاقــة 

وا�يل الجن² والهوية الجنسانية، وما إ� ذلك. 

•   � بعــض أجــزاء مــن العــا³، تحصــل ا�ــرأة الريفيــة عــ� ا�رض: � ســياق 

الــزواج وا�¹ة أو � ســياق ا�رث (أن تكــون لهــا القــدرة عــ� ا�حتفــاظ 

بــأرا� كان ¼تلكهــا مســبقا زوج متــو� وهــذا � ســياق القانــون أو 

ا�¾رسة)  ١٨؛ وعن طريق الÀامج الحكومية أو غÁ ذلك من الÀامج ا�جت¾عية 

ــا،  ــس ملكيته ــرص الوصــول إ� ا�را� ولي ــ� عــ� ف ــا تقت ــا م ــي غالب الت

وبدرجة أقل عن طريق الوصول إ� ا�سواق. 

•   غالبًــا مــا ترتبــط ملكيــة ا�ــرأة لــËرض � ا�ناطــق الحÊيــة: بسياســات 

ــار �  ــور؛ وبا�يج ــارب الذك ــن ا�ق ــل م ــن � ا�ُعي ــي تختزله ــة الت الحكوم

ــات  ــارات ا�رتفعــة، وبÏتيب ــذي يخضــع �ســعار العق ــة ال ا�ناطــق الحÊي

كســب ا�عيشــة غــÁ اÓمنــة (مثــل مــدن الصفيــح وا�حيــاء الفقــÁة) 

الناجمــة عــن فــرص العمــل؛ وبالتÔيــد الناتــج عــن ا�ســتي�ء عــ� ا�را� 

عÀ ا�Ôوعات ا�Õائية أو استخراج ا�وارد. 

•   � أجــزاء كثــÁة مــن العــا³، تقــل قــدرة النســاء عــ� الحصــول عــ� ا�را� 

ــا مــا تقتــ� عــ� الحقــوق الثانويــة � حيــازة  عــن تلــك الخاصــة بالرجــال، وغالبً

ا�را�، حيــث تحصــل ا�ــرأة عــ� هــذه الحقــوق عــن طريــق أحــد أفــراد ا�¹ة 

أو  ا�خ  أو  ا�ب  أو  الــزوج  يكــون  مــا  عــادة  (الــذي  الذكــور  مــن 

حــا�ت   �
�� لــ¢�رض  ملكيتهــا  خســارة   �

�� المــرأة  فُتجــازف  ا�بــن)١٩. 

� تحصــل عليهــا 
ËÈالــ �

�Ýا��دلــة أن قطــع ا��را � ّمــل٢٠. كذلــك تّبــ�� Ëµالطــ¢ق أو ال

ــك المخصصــة  ــل ��ن تكــون أصغــر مســاحًة وأقــل جــودًة مــن تل ــاث تمي ن ا�£

� مثــل هــذه الظــروف، تتعــذر معالجــة حقــوق المــرأة المتعلقــة 
للذكــور٢١. .  ��

 �Èــ ــة، والب ــات العرفي � والممارس ــ�� ــدور القوان ــرار ب ق ــ�µ ا�£ ــن غ ــا��رض م ب
� ع¢قات السلطة ا��بوية. ٢٢

المجتمعية الجنسانية وجذورها ��

 �
ËÈــ � موقــف القــاð ال

ــة المــرأة �� ــة والديني ــود الثقافي ــا مــا تضــع القي •   غالًب

 �µــ ــن غ ــ¢ك ا��رض م كة وامت Ëµــ � المش
�Ýــ� ا��را ــول ع ــا الحص ــذر عليه يتع

ــات،  ــن المجتمع ــد م � العدي
ــة ا��رض. �� ــاظ بملكي ــزوج، أو ا�حتف ــة ال موافق

نتاجيــة بالصــور النمطيــة  � المتعلقــة بالمــوارد ا�£ � الجنســ�� ترتبــط الفــروق بــ��

ــد،  ــه صاحــب المصلحــة الوحي � تتمحــور حــول الرجــل بصفت
ËÈــ الجنســانية ال

نتاجيــة الممنوحــة للمــرأة "تذهــب  � ذلــك ا��فــكار القائلــة بــأن المــوارد ا�£
بمــا ��

� حــال الــزواج أو الطــ¢ق، ذلــك أن الرجــل يوفــر ا��مــن 
هبــاء ��Ðة أخــرى" ��

ــوارد  ــن إدارة الم ــزة ع ــاطة عاج ــكل بس ــرأة وب ــرأة أو ��ن الم ــادي للم ا�قتص

وترتبــط  بفعاليــة٢٣  كا��رض  نتاجيــة  ا�£

ــتق¢ل  ــع ا�س ــة وتراج ــة ا�جتماعي � المكان
ــد«� ــع وت ــر المدق ــاواة بالفق ال¢مس

ساءة  ٢٤. � والتعرض ل¢ستغ¢ل وا�£
Ë»الذا

ها والتحقــق مــن  �µإدراكنــا للحقــوق الثقافيــة وتفســ �
•    ثمــة حاجــة للتدقيــق ��

ــر �نتهــاك  ــا بوصفهــا مجــرد تµ́ي ــا، فــ¢ ينبغــي قبوله ــة المعطــاة له ا��فضلي

مســاواة المــرأة وحقوقهــا. إذ يكمــن العامــل الرئيــس لتحليــل أوجــه التقاطــع 

 �
�� �

�Èا��رض والحقــوق المرتبطــة با��عــراف والمعتقــد الديــ �
� حــق المــرأة �� بــ��

� يقودهــا النظــام ا��بــوي ومعالجــة 
ËÈاف بهيكليــات الســلطة القائمــة الــ Ëµا�عــ

الســبل   µ́عــ ا��رض   �
�� الحــق  إعمــال  بهــدف  وذلــك  الهيكليــات،  هــذه 

الرســمية المســاواة  ســبل  عــن  عوًضــا  الموضوعيــة 

٢٥.ففــي نهايــة المطــاف، تعــد التقاليــد والثقافــة مــن المفاهيــم الحيــة القــادرة 

نسان وا�نسجام معها ٢٦ ع� التكّيف مع حقوق ا�£

١٥ - منظمة ا��غذية والزراعة، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة 
(٢٠١٢) متاحة ع� الرابط  �

�Èالوط �
� سياق ا��من الغذا«�

� ومصايد ا��سماك والغابات ��
�Ýا��را

http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf                                        : التا©�
� العالمي الخطوط التوجيهية الطوعية رسمًيا بتاريخ 11 

وأيدت اللجنة المعنية با��من الغذا«�
أيار/ مايو 2012.

� ا��مم المتحدة القرار 
نسان �� ين ا��ول/أكتوبر ٢٠١٢، تب�È مجلس حقوق ا�£ ١٦ - بتاريخ ١١ ت½¼

� بوضع 
�Èبموجبه الفريق العامل الحكومي الدو©� المفتوح العضوية  المع � ¼üرقم ٢١/١٩ الذي أُن

� المناطق الريفية. وهذا 
�� � هم من العامل�� �µوغ � إع¢ن ا��مم المتحدة بشأن حقوق الف¢ح��

 � الفريق ُمكلف بإجراء المفاوضات المتعلقة بإع¢ن ا��مم المتحدة بشأن حقوق الف¢ح��
نسان رقم ٢١/١٩: تعزيز حقوق  وإعداده بصيغته النهائية وتقديمه. انظر قرار مجلس حقوق ا�£

ين  � المناطق الريفية وحماية هذه الحقوق (١١ ت½¼
�� � هم من العامل�� �µوغ � الف¢ح��

ا��ول/أوكتوبر ٢٠١٢)، وثيقة ا��مم المتحدة A/HRC/RES/١٩/٢١، ص.٢. لمعلومات إضافية عن 
ية) � �µتصفح الرابط التا©� (باللغة ا�نجل ، أنشطة الفريق العامل الحكومي الدو©�

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

انظر ايًضا: 
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)

� المناطق الريفية 
١٧ - إن المادة ١٤ من اتفاقية سيداو تحمي تحديًدا حقوق النساء المقيمات ��

� الوصول إ© الموارد، بما فيها ا��رض، والحصول ع� 
� لدى ممارسة حقوقهن �� �µمن التمي

، وبرامج الضمان ا�جتماعي والصحة والتعليم.  � العمل والمسكن ال¢ئق��
١٨  انظر: 

CASE Women, Land and Customary Law (2011), pp. 2430

وأيضا:
Nolundi Luwaya ‘Women’s Strategies in Accessing in Rural South Africa’ (2014), p. 2

ون  � نيويورك تحت عنوان "ع½¼
� كلية الحقوق ��

وهي دراسة ُقدمت خ¢ل مؤتمر المراجعة ��
� /نوفمµ́ 2014، حيث رأت 

ين الثا«� � جنوب أفريقيا" من 14 إ© 16 ت½¼
عاًما من الدستورية ��

اض المعياري بحصول المرأة ع� ا�رض عن طريق زوجها أو أÐتها � يزال  Ëµالمؤلفة أن ا�ف
� كث�µ من ا��حيان من عملية صناعة القرار 

يُمثل إشكالية، ذلك أن المرأة � تزال مستبعدة ��
وجات ع� أراٍض  � Ëµم �µهذه الموارد إ© أمثلة عن حصول نساء غ �µالمتعلقة با��رض. كذلك تُش

� السياق الجنوب أفريقي). 
� المناطق الريفية (أقله ��

��

http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx
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سياسات االقتصاد الكيل وامل�رسات السائدة التعليم واملشاركة ووضع السياسات

الفقر واألمن الغذا 

تــب عــ� انتشــار ظاهــرة نقــص التعليــم عموًمــا، وا��فضليــة المعطــاة  Ëµت   •

ة تحــد مــن إمكانيــة حيــازة المــرأة  �µالتعليــم خصوًصــا، أثــاٌر خطــ �
للصبيــة ��

ــن  ــد م ــار العدي ــع افتق ــك م ــع ذل ــازة، ويتقاط ــذه الحي ــان ه ــ¢�رض وضم ل

� والسياســات المتبعــة المتعلقــة  النســاء للتوعيــة والفهــم بشــأن القوانــ��

بحقوقهن. 

� بالتمثيــل الكامــل  � معظــم أنحــاء العالــم، تُســتبعد النســاء أو � يحظــ��
��   •

ــور  ــد الذك � ي
ــاركية �� ــلطة التش ــون الس ــك تك ــرار، وبذل ــة الق ــاكل صناع � هي

��

الذيــن يتخــذون قــرارات تــ�Ç بتجــارب النســاء أو � تبــا©� بهــا، وغالبــا مــا يتــم 

ذلــك عــن طريــق تعزيــز مبــادئ الســلطة ا��بويــة. لــذا، � بــّد أن تحتــل حقــوق 

المــرأة جوهــر التنميــة، و� بــّد أن تتقــدم أولويــة حمايــة هــذه الحقــوق عــ� 

المصالح الربحية الخاصة بأطراف ثالثة.

مــن  بهــا  ف  Ëµالمعــ المؤسســات  تمارســه  الــذي  المنهجــي   � �µالتميــ إن    •

ــع  ــ� التمت ــرأة ع ــدرة الم ــن ق ــد م ــً¢، يح ــة مث ــلطات القبلي ــات، كالس الحكوم

� ا��رض والملكية.
بحقوقها ��

� ا��رض واكتســابها مــن 
� كيفيــة تصنيــف الحقــوق �� •   إن الع¢قــة القائمــة بــ��

جهــة، وكيفيــة ترســيم النفــوذ والســلطة وممارســتهما مــن جهــة ثانيــة، تُعــد 

ــع  �  ا��رض والتمت
ــا �� ــ� حقوقه ــول ع ــن الحص ــرأة م ــن الم ــا يُمّك ــ¢ هاًم عام

� المســائل المتعلقــة 
ــك أن القــدرة عــ� صناعــة القــرار �� بهــذه الحقــوق، ذل

با��رض مكّون أسا�Ü من مكونات حقوق ا��رض.٢٧ 

� مجــال 
•   � يــزال ا�فتقــار إ© البيانــات الكافيــة بشــأن مشــاركة المــرأة ��

ايــد  � Ëµالم � �µكــ Ëµمســتمًرا، عــ� الرغــم مــن ال �
نتــاج الزراعــي وا��مــن الغــذا«� ا�£

 �µهــذه المجــا�ت. ويُعــزي ســبب ذلــك إ© واقــع أن الكثــ �
عــ� دور المــرأة ��

� تزاولهــا المــرأة � تــزال غــ�µ مرئيــة. فعــ� ســبيل المثــال، 
ËÈمــن ا��عمــال الــ

ــل  ــة بعم ــات المتعلق ــات المعلوم ــع البيان ــاء جم ة أثن �µــ ــاٍن كث � أحي
ــل �� تُغف

ــي  � رع
ــة، أو �� ــن العائل ــة م كة أو المملوك Ëµــة المشــ � الزراعي

�Ýا��را �
ــرأة �� الم

� إنتاج المحاصيل.
الماشية، أو ��

 �
�� �

�Ýــا ــي التغ ــاج الزراع نت � ا�£
ــرأة �� ــدور الم ــة ب ــار إ© التوعي � ا�فتق

ّ ــ�� •   يُب

 �
ــازة ومــن دراســة دور المــرأة �� ــان الحي ة عــن التحقــق مــن ضم �µــ ــان كث أحي

التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وذلــك عــ� الرغــم مــن حقيقــة أن غالبيــة النســاء 

ة  �µــات الصغــ ــة ا��ساســية للزراع ــن الدعام ــة يُمثل ــدان النامي � البل
ــات �� الريفي

� والعمل الزراعي والكفاف ا��Ðي اليومي٢٨. 
وا��من الغذا«�

ــÇًا  ــدات عن ــاه والمع ــل ا��رض والمي ــوارد مث ــول إ© الم ــيصبح الوص •   س

� مــا يتعلــق 
� تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة مســتقبً¢، � ســيما ��

حاســًما ��

 . ٢٩ � � الجنس�� بالحد من الفقر وضمان المساواة ب��

� حيــوات النــاس، � 
� تحتلهــا ا��رض ��

ËÈعــ� الرغــم مــن المكانــة المركزيــة الــ  •

� أنحــاء العالــم، يُ¢حــظ أن ضغــط 
ة والمهمشــة �� �µالمجتمعــات الفقــ �

ســيما ��

ــان أن  ــن ا��حي ــ�µ م � كث
�� �

ّ ــ�� ــدا مطــرًدا؛ ويتب ــب عــ� ا��رض يشــهد تزاي الطل

�  ا�رتفاع ٣١ لذلك، 
� آخذ ��

�Ýا��را � �µقصائية ٣٠ وأن ترك � يتسم با�£
�Ýسوق ا��را

ــة  نتاجي ــوارد ا�£ ــرأة إ© الم ــول الم ــة بوص ــا المتصل ــث القضاي ــن بح ــّد م � ب

� ســياق الممارســات وسياســات ا�قتصــاد الــك�� 
عموًمــا، وا��رض خصوًصــا، ��

واســتخراج  الكــµ́ى  نمائيــة  ا�£ والمشــاريع   ، �
�Ýا��را عــ�  ا�ســتي¢ء  مثــل 

ــ�  ــر ع ــذه الظواه ــف له ــر المختل ــار ا��ث � ا�عتب ــ�� ــذ بع ــع ا��خ ــوارد، م الم

� العمــل ، 
الحيــاة اليوميــة للمــرأة وعــ� تمتعهــا بحقوقهــا (مثــل حــق المــرأة ��

، وما إ© ذلك ). ٣٢ �
Ë»الغذاء، وا�ستق¢ل الذا �

وحقها ��

ا�قتصاديــة  والحقــوق  ا��رض  مــع  تتقاطــع   �
ËÈالــ القضايــا  إ©  بالنظــر 

 : وا�جتماعية والثقافية للمرأة، نو�Ý بما ي��

 �µووضــع السياســات والتدابــ � ١•  � بــّد مــن تشــجيع الــدول عــ� ســّن القوانــ��

الراميــة إ© ضمــان حصــول المــرأة عــ� ا��رض والتحكــم فيهــا ضمــن ا��طــر 

القانونيــة الرســمية وعــ� أرض الواقــع عــ� حــد ســواء، وذلــك باعتمــاد 

مقاربــة تتســم بالمســاواة الحقيقيــة لــدى تنفيــذ هــذه ا��طــر، ومعالجــة 

� المتعــدد الجوانــب عــ� نطــاق أوســع.  �µموضــوع الجنســانية فضــ¢ عــن التميــ

نســان ا��خــرى للمــرأة،  اف بحقــوق ا�£ Ëµا�عــ �
ــا �� وهــذا ا��مــر سيســهم أيًض

  . � �µوالحد من الفقر والتمي ، �
�Ýوبإعادة التوزيع العادل ل¢�را

ــرأة  ــة، � ســيما الم ــرأة إ© العدال ــدول تيســ�µ وصــول الم � عــ� ال ٢•   يتعــ��

� ا��رض. 
� تطال حقوقها ��

ËÈقضايا ا�نتهاكات ال �
ة، وذلك �� �µالريفية الفق

� عــ� الــدول لــدى وضــع السياســات العامــة وإجــراء ا�ص¢حــات  ٣•   يتعــ��

المتعلقة با��رض:

  أ- إبــراز تجــارب النســاء وتســليط الضــوء عــ� القضايــا ذات 

ــا  ــرض له � تتع
ËÈــ ــاكات ال ــة ا�نته ــعي إ© معالج ــن الس ــا ع ــام، عوًض ا�هتم

حقوق المرأة ع� أساس كل حالة ع� حدة.

� مراحــل الصياغــة وجعلهــا ذات طابــع 
  ب-  مشــاركة المــرأة ��

تشــار]� للتأكــد مــن أنهــا ترتكــز عــ� احتياجــات المــرأة وحقوقهــا، وأنهــا 

ية المحتملة ع� المرأة.  � �µالمقصودة والتمي �µتتناول النتائج غ

� تســاور المــرأة باعتمــاد مقاربــة 
ËÈج-  تفــادي تعميــم المخــاوف الــ  

جنسانية محايدة، وهي المرجحة، لمجرد إخفاء هذه المخاوف.

المعني  العامل  الفريق  عن  الصادرة  التوصيات 
واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  بالمرأة 
للحقوق  العالمية  الشبكة  في  والثقافية 

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

 ١٩  - منظمة ا��غذية والزراعة، الجنسانية وحقوق ملكية ا��رض: فهم التعقيدات، وضبط 
� يتناول وجهات النظر ا�قتصادية وا�جتماعية رقم ٨ (٢٠١٠)، ص ١. يوجد 

Ë»السياسات، موجز سياسا
ية ع� هذا الرابط: � �µباللغة ا�نجل

http://www.fao.org/docrep/012/al059e/al059e00.pdf 
٢٠  المرجع السابق.
٢١  المرجع السابق.

٢٢  انظر:
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

وهــي دراســة ُعرضــت أثتــاء انعقــاد مؤتمــر حــول "إغفــال الثقافــة ا��فريقيــة" الــذي نظمتــه جمعيــة 
شــارة  � جامعــة أوكســفورد مــن ١٦ إ© ١٩ أيلول/ســبتمµ́ ٢٠١٠. كذلــك تجــدر ا�£

الدراســات ا��فريقيــة ��
 � ــ�� ــورة للقوان ــة المتط ف بالطبيع Ëµــ � تع

ËÈــ ــة ال ــات الحديث ــن المؤلف ة م �µــ ــة كب ــدور مجموع إ© ص
� والممارســات العرفيــة  والممارســات العرفيــة وقابليتهــا للتكّيــف، واحتمــال أن تســهم تلــك القوانــ��

� هذا الصدد، انظر: 
� ا��رض وضمان الحيازة وتعزيزهما. و��

� حماية حقوق المرأة ��
ة �� ّ �µالمتغ

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).

ام والحماية  Ëµيدز: ا�ح وس نقص المناعة/ا�£ �µ٢٣ - انظر عموًما، الشبكة القانونية الكندية لف
: قضايا ا��Ðة  �

يدز، المجلد الثا«� وس نقص المناعة/ ا�£ �µسياق ف �
يع لحقوق المرأة �� والتنفيذ: ت½¼

: ية) ع� الرابط التا©� � �µنجل والملكية (٢٠٠٩)، متوفر (باللغة ا�£

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/

http://www.fao.org/docrep/012/al059e/al059e00.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/respect-protect-and-fulfill-legislating-for-womens-rights-in-the-context-of-hivaids-volume-two-family-and-property-issues/


الخالصة

| 6 ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين ا�رض و الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية للمرأة 

ــع ا��رض  ــد تقاط ــة عن ــازات الهام ــن ا�نج ــدد م ــراز ع ــل إح � يتواص ــ�� � ح
��

القضايــا  تعكــس  للمــرأة،  والثقافيــة  وا�جتماعيــة  ا�قتصاديــة  والحقــوق 

 �
�� ¼Ðالمبــا �µوغــ ¼Ðالمبــا � �µالُمشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة التميــ

 ËÈحصــول المــرأة عــ� ا��رض والتحكــم فيهــا واســتخدامها. لذلــك، وحــ

ــرأة  ــع الم ــة إزاء تمت ــاواة الحقيقي ــم بالمس ــة تتس ــاد مقارب ــن اعتم ــن م نتمك

بحقوقهــا المتصلــة بــا��رض، علينــا إجــراء دراســة متأنيــة تتنــاول مظاهــر هــذه 

اتيجيات المعتمدة. Ëµابطة وا�س Ëµالقضايا الم

 �
ــة �� ــق بالملكي ــا يتعل � م

ــرأة �� � الحســبان ســياقات الم
  د-  ا��خــذ ��

� المناطــق الريفيــة. ولمــا كان 
يــة وحقــوق المســتخِدم �� �Çالمناطــق الح

ــا،  ــح أي شــكل مــن أشــكال الوصــول المذكــورة غائًب الســعي إ© الدعــوة لصال

� تحديــد مــا إذا كان 
مــن المهــم أن نشــ�µ إ© أن هــذا الســياق عامــل حاســم ��

ح لــ¢�رض ونمــاذج الوصــول تتــ¢ءم مــع الظــروف الفعليــة  Ëµا�ســتخدام المقــ

 �
ــة �� ــة الفردي ــة الملكي ــن أهمي ــم م ــا. وعــ� الرغ � ظله

ــرأة �� ــش الم � تعي
ËÈــ ال

، ثمــة حاجــة ملحــة لتعزيــز حقــوق المــرأة المتعلقــة باســتخدام  � ســياق معــ��

� سياقات أخرى. 
�� �

�Ýا��را

� والممارســات  � تتســم بالمســاواة الحقيقيــة إزاء القوانــ��
ËÈ٤.  إن المقاربــات الــ

المتعلقة با��رض والمرأة: 

أ -  تتطلــب تنفيــًذا منهجًيــا ومركــًزا، وبيئــة مواتيــة، وتخطيــط كاٍف،   

انيــة بهــدف إعمــال هــذه الحقــوق عوًضــا عــن  � �µالم �
وتخصيــص اعتمــادات ��

اف بها. Ëµمجرد ا�ع

يعــات ووضــع السياســات  ب -  تتعــزز عــن طريــق ســّن الت½¼  

 � ف بالســياقات الحاليــة للع¢قــة غــ�µ المتكافئــة بــ�� Ëµتعــ �
ËÈالــ �µوالتدابــ

للمــرأة  التفاوضيــة  المواقــف  تعزيــز  تلتمــس   �
ËÈوالــ والملكيــة،  الســلطة 

والتصــدي للصــور النمطيــة الجنســانية الســلبية ، مــن أجــل تمتــع المــرأة 

� الممارسة العملية. 
بحقوقها المتعلقة با��رض ��

� (١٩٩٥)، تشخيص المرأة والفقر ٢٤  - ا��مم المتحدة، إع¢ن ومنهاج عمل بيج��
٢٥ - انظر:

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 
بنــاء   �

�� نفوذهــم   اســتغ¢ل  يســتطيعون   - � التقليديــ�� الزعمــاء  أو  الذكــور  مــن  يكونــون 
� تعود بالنفع ع� الذكور ع� نحو غ�µ متناسب.

ËÈالممارسات العرفية أو الدينية ال
� والممارســات العرفيــة 

� جنــوب أفريقيــا إ© أن القانــون العــر��
� أجريــت ��

ËÈأشــارت البحــوث الــ   
نسان. انظر، ع� سبيل المثال:  � بعض الحا�ت بموازاة معاي�µ حقوق ا�£

تطورا ��

٢٧ - انظر، عموًما: 
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).

 �
� المناطــق الناميــة يعتمــد ��

�� �
ف عــدد مــن وكا�ت ا��مــم المتحــدة أن ا��مــن الغــذا«� Ëµ٢٨  - اعــ

� للمــرأة. عــ� ســبيل المثــال، تُشــ�µ لجنــة ا��مــم المتحــدة 
¼üنتــاج المعيــ ة عــ� ا�£ �µأحيــاٍن كثــ

ــم  � العال
ــة الغــذاء �� ــاج نصــف كمي ــة إ© أن "المــرأة مســؤولة عــن إنت ــة بالمــوارد المائي المعني

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

ــوارد  ــة بالم ــدة المعني ــم المتح ــة ا��م ــر، لجن ــة. انظ ــواد الغذائي ــن الم ــة م ــن المئ ٦٠ و ٨٠ م
(٢٠٠٦)، ص. ٤. �

Ë»ف الصحي: موجز سياساÇالمائية، "الجنسانية والمياه وال

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

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

٣٠ - انظر:
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).

٣١ - انظر:
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) 

� سوي½ا من ٢٥ إ© ٢٧ 
� جنيف ��

صيغت هذه الورقة ع� ضوء اجتماع الخµ́اء الذي عقد ��
حزيران/يونيو ٢٠١٢. 

 �
ــا �� � ا��رض وحقوقه

ــرأة �� ــوق الم � حق ــ�� ــة ب ــات القائم ــن الع¢ق ــة ع ــات إضافي ٣٢  - لمعلوم
� بالمــرأة والحقــوق 

�Èأعدهــا الفريــق العامــل المعــ �
ËÈحاطــة الــ العمــل والغــذاء، انظــر ورقــة ا�£

ــة  ــة وا�جتماعي ــوق ا�قتصادي ــة للحق ــبكة العالمي � الش
ــة �� ــة والثقافي ــة وا�جتماعي ا�قتصادي

� العمــل والحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة  والثقافيــة تحــت عنــوان: أوجــه التقاطــع بــ��
والثقافية للمرأة (٢٠١٦).

http://www.unwater.org/downloads/unwpolbrief230606.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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: دعم  �
�Ýمنظمــة المعونــة الدوليــة، التصــدي لعمليــات ا�ســتي¢ء عــ� ا��را   •

النساء (٢٠١٤). 

•   الشــبكة العالميــة للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة ، ا�قتصــاد 

امــات المتعلقــة  � Ëµا�ل �µلتفســ � العالمــي، الحقــوق العالميــة: دليــل الممارســ��

� ا�قتصاد العالمي (٢٠١٤).
نسان �� بحقوق ا�£

•   الشــبكة العالميــة للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة، زرع بــذور 

نسان : التحديات وا��بعاد، ورقة  ا��مل؟ ا��رض ع� ا��جندة الدولية لحقوق ا�£

عمل من إعداد ثيا جيلبسبان و فيجاي ناغاراج (٢٠١٢).

ــوق  ــة وحق ــة والثقافي ــة وا�جتماعي ــوق ا�قتصادي ــة للحق ــبكة العالمي •   الش

اتيجيات  Ëµالنضــال مــن أجل تحقيق العدالة ا�جتماعية : اســ �
، ا��رض �� �

�Ýا��را

نسان (٢٠١٣).  الحركة ا�جتماعية لضمان حقوق ا�£

 �
ــوق �� � والحق ــ�� ــات الجنس ــدة بيان ــاو)، قاع ــة (ف ــة والزراع ــة ا��غذي •   منظم

. �
�Ýا��را

•   منظمــة ا��غذيــة والزراعــة، الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة 

� ســياق ا��مــن 
� ومصايــد ا��ســماك والغابــات ��

�Ýالمســؤولة لحيــازة ا��را

 .(٢٠١٢) �
�Èالوط �

الغذا«�

جــراء  £� �
�Ýرينيــه جيوفاريلــ�� وإليســا ســكاليس، إطــار حيــازة المــرأة لــ¢�را   •

، دليــل الممارســات الــذي أعدتــه منظمة  �
�Ýالدراســات التحليليــة: حقــوق ا��را

� توزيع الموارد (٢٠١٥). 
نصاف �� ا�£

جــراء  £� �
�Ýرينيــه جيوفاريلــ�� وإليســا ســكاليس، إطــار حيــازة المــرأة لــ¢�را   •

 �
نصاف �� رث، دليــل الممارســات الذي أعدته منظمــة ا�£ الدراســات التحليلــة: ا�£

توزيع الموارد (٢٠١٥). 

نســان، تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بالســكن ال¢ئــق  •   مجلــس حقــوق ا�£

 �
�� �

�Ýراكيــل رولنيــك. المبــادئ التوجيهيــة لضمــان حيــازة الفقــراء لــ¢�را

ية (٢٠١٤).  �Çالمناطق الح

ــن  ــون ع ــا المدافع ــرض له � يتع
ËÈــ ــداءات ال ــرون، ا�عت ــييتس وآخ •   أسوش

كا الوسطى ٢٠١٢-٢٠١٤ (٢٠١٥).  �µأم �
نسان �� حقوق ا�£

 �
ــان �� نس ــوق ا�£ � بحق

�Èــ ــز المع ــات والمرك ــوق ا��قلي ــدو©� لحق ــق ال •   الفري

� ا��رض : تعاطي اللجنة 
� نحــو الحــق ��

ق لنــدن، المــ<� ¼Ð اعــات، جامعــةÇال

المعنيــة بالحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة مــع الحقــوق المتعلقــة 

نسان (٢٠١٥).  با��رض بوصفها من حقوق ا�£

المتحــدة  ا��مــم  وبرنامــج  نســان  ا�£ لحقــوق  الســامية  المفوضيــة     •

خ¢ء الق½ي، صحيفة وقائع رقم ٢٥/  ية (الموئل)، حا�ت ا�£ للمستوطنات الب½¼

التنقيح ا��ول (٢٠١٤).

المتحــدة  ا��مــم  وبرنامــج  نســان  ا�£ لحقــوق  الســامية  المفوضيــة     •

�  السكن  ال¢ئق، صحيفة وقائع رقم ٢١/ 
ية (الموئل)، الحق  �� للمستوطنات الب½¼

التنقيح ا��ول (٢٠٠٩).

� ا��رض والملكيــة : 
•   مؤسســات المجتمــع المفتــوح، صــون حقــوق المــرأة ��

ــف  ــة والعن ي ــة الب½¼ وس نقــص المناع �µــ خطــوة حاســمة باتجــاه التصــدي لف

 .(٢٠١٤) �
وتحقيق ا��من الغذا«�

•    أمانــدا ريتشاردســون، ا�تفاقــات الدوليــة وســبل بنــاء قضيــة قانونيــة حــول 

 �
نصاف �� ، دليــل الممارســات الــذي أعدتــه منظمــة ا�£ �

�Ýا��را �
حقــوق المــرأة ��

توزيع الموارد (٢٠١٥). 

، دليل إرشــادي Ðيع حول ماهية  � الدو©�
نمــا«� •   الوكالــة الســويدية للتعــاون ا�£

� المرأة  � وســبل تحقيق ذلك، سلســلة تمكــ��
�Ýتعزيــز حصــول المــرأة عــ� ا��را

اقتصاديًا (٢٠٠٩). 

 �µومؤسســات المجتمع المفتوح، أدوات التغي �
نما«� •   برنامج ا��مم المتحدة ا�£

� الســكن وا��رض 
ــرأة �� ــوق الم ــم المتحــدة لصــون حق ــ�µ ا��م ــق معاي : تطبي

يدز (٢٠١٢).  ية/ا�£ وس نقص المناعة الب½¼ �µسياق ف �
والملكية ��

نســان، إعمال  •   هيئــة ا��مــم المتحــدة للمــرأة والمفوضيــة الســامية لحقــوق ا�£

نتاجية (٢٠١٣). � وغ�µ ذلك من الموارد ا�£
�Ýا��را �

حقوق المرأة ��

http://www.actionaid.org/2014/01/action-land-grabs-supporting-women
http://www.actionaid.org/2014/01/action-land-grabs-supporting-women
https://www.escr-net.org/ar/news/2016/368596
https://www.escr-net.org/resources/seeding-hope-land-international-human-rights-agenda
https://www.escr-net.org/ar/resources/368680
http://www.fao.org/gender-landrights-database/ar/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://landwise.resourceequity.org/guides/3
http://landwise.resourceequity.org/guides/3
http://landwise.resourceequity.org/guides/2
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.escr-net.org/sites/default/files/informe_2012-2014_de_agresiones_a_defensoras_de_ddhh_en_mesoamerica_web.pdf
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/10/MRG_Rep_LandRights_Oct15.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/briefing-papers/securing-womens-land-and-property-rights
http://landwise.resourceequity.org/guides/5
http://landwise.resourceequity.org/guides/5
http://www.sida.se/contentassets/f0ab6be7bfb842aca99c4c38b82ea473/quick-guide-to-what-and-how-increasing-womens-access-to-land_3373.pdf
http://www.sida.se/contentassets/f0ab6be7bfb842aca99c4c38b82ea473/quick-guide-to-what-and-how-increasing-womens-access-to-land_3373.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/tools-change
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/tools-change
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land
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دعت اللجنة الدول إ®: 

� مــا يتعلــق بملكيــة ا��رض والمشــاركة فيهــا 
�� � �µالقضــاء عــ� كل أشــكال التميــ  •

ووراثتها ٣٣
� وراثة ا��رض وملكيتها. ٣٤

يعي واضح لحماية حقوق المرأة �� •  إنشاء إطار ت½¼

ــر  ــل ا��Ðة الذك ــن أن تســجيل ا��رض باســم معي ــا م ــة عــن قلقه ــت اللجن وأعرب
ا ضد المرأة ٣٥ ً � �µيُعد تمي

دعت اللجنة الدول إ®: 

 �µالمــرأة والرجــل، � ســيما عــن طريــق اتخــاذ تدابــ � •  تحقيــق المســاواة بــ��
٣٦ �

�Ýالحصول ع� ا�را �
�� � �µفّعالة لمكافحة التمي

 �
ــواردة �� ــكام ال ــع ا��ح � م

�Ýــا��را ــة ب ــة الخاص ــات المحلي ــق السياس •  تواف

ا�تفاقية الخاصة بتخصيص أراٍض للنساء. ٣٧ 

دعت اللجنة الدول إ®: 

يــع يحظــر الممارســات العرفيــة ومحدوديــة تمّلــك  •   أن تســّن أو تفــرض ت½¼

ــاة  المــرأة لــ¢�رض وممتلــكات ا��Ðة، ممــا يُعــد انتهــاكا لحقــوق المــرأة والفت

ــا  ــة، بم ــائل كاف ــات بالوس ــذه الممارس ــة ه لمكافح �µــذ تداب ــل، وأن تتخ والطف
فيها الµ́امج التعليمية ٤٢

ــة (أو مراجعــة ا��حــكام  ي � �µــة التمي ــع يحظــر الممارســات العرفي ي ــن ت½¼ •   ّس

ــ¢�رض  ــازة المــرأة ل � تحــد مــن إمكانيــة حي
ËÈــ ) ال � القانــون الداخــ��

ــواردة �� ال

ووراثتهــا  ا�ئتمانيــة  التســهي¢ت  عــ�  وحصولهــا  والســكن  والممتلــكات 

ــائل  ــات بالوس ــذه الممارس ــة ه ــة لمكافح ــ�µ ال¢زم ــاذ التداب ، واتخ �
�Ýــ¢�را ل

كافة. ٤٣

� الــذي يحكــم ا��نشــطة 
طــار القانــو«� دعــت اللجنــة الــدول إ© تعزيــز ا�£

� المشــاورات المســبقة 
ا�ســتخراجية والتعدينيــة وإ© المشــاركة عــ� الــدوام ��

ــتغ¢ل  ــازات ا�س ــح امتي ــل من ــك قب ــة وذل ــات المعني ــع المجتمع ــاءة م والبن

امهــا إزاء الحصــول عــ� موافقتهــا الحــرة  � Ëµوالوفــاء بال ، �
�Ýا�قتصــادي لــ¢�را

 �
�Ýا��را  �õومالــ) النســاء  موافقــة  و�ســيما  علــم،  عــن  والمســبقة 

 ٤٨.( � العرفي��

٣٣ جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ تشاد ٢٠١١. 
٣٤  كينيا ٢٠١١؛ زامبيا ٢٠١١. 

٣٥  منغوليا ٢٠٠٨؛ Ðي¢نكا ٢٠١١.
٣٦ غواتيما� ٢٠٠٣؛ بوليفيا ٢٠٠٨. 

ون ٢٠١٢.  �µ٣٧ زامبيا ٢٠٠٥؛ كام
يا  � �µ٣٨ بوركينا فاسو ٢٠٠٠ و ٢٠١٠؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ٢٠٠٠؛ غينيا ٢٠٠١؛ أوغندا ٢٠٠٢ و٢٠١٠؛ كينيا ٢٠٠٣ و٢٠١١؛ قرغ

٢٠٠٤؛ بنغ¢دش ٢٠١١؛ جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ زامبيا ٢٠١١ ؛تشاد ٢٠١١؛ ليسوتو ٢٠١١؛ باراغواي ٢٠١١ ، ساموا ٢٠١٢؛ جزر القمر 
٢٠١٢؛ غينيا ا�ستوائية ٢٠١٢؛ 

٣٩  كولومبيا ٢٠٠٧؛ الهند ٢٠٠٧؛ نيبيال ٢٠١١؛ باراغواي ٢٠١١، المكسيك ٢٠٠٦ و٢٠١٢. 

٤٢  كينيا ٢٠٠١؛ جنوب أفريقيا ٢٠١١.
٤٠  أوغندا ٢٠١٠؛ بنغ¢دش ٢٠١١؛ كينيا ٢٠١١؛ تشاد ٢٠١١؛ زيمبابوي ٢٠١٢؛ ساموا ٢٠١٢؛ جزر القمر ٢٠١٢؛ غينيا ا�ستوائية ٢٠١٢. 

٤١ النيبال ٢٠٠١. 
٤٣ السنغال ٢٠٠١؛ الغابون ٢٠١٣.

٤٤ كمبوديا ٢٠٠٦؛ الهند ٢٠٠٧؛ إثيوبيا ٢٠١١؛ توغو ٢٠١٢.
٤٥ الهند ٢٠١٤.

ملحق: مسائل تتعلق بالمرأة وا�رض أشارت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة 
المعنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في مالحظاتهما الختامية (غيرشاملة)

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)

 �
أعربــت   اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن العــادات والممارســات التقليديــة الســائدة ��

ها من الممتلكات،٣٨  �  �µالمناطق الريفية تمنع المرأة من أن ترث أو تتملك ا��رض وغ

� بســبب انتمائهــن إ©   �µــ � يواجهــن أشــكا� متعــددة مــن التمي
Ë»ــوا ســيما النســاء الل

الشــعوب ا��صليــة أو إ© الطوائــف والقبائــل المصنفــة أو أولئــك المتحــدرات مــن 
أصل أفريقي٣٩

ودعت اللجنة الدول إ®: 

 �
ËÈال¢زمــة لمعالجــة العــادات والممارســات التقليديــة الســلبية الــ �µاتخــاذ التدابــ   •

� المناطق الريفية ٤٠
� الملكية،� سيما ��

� تمتع المرأة  الكامل بحقها ��
تؤثر ��

اتيجية شــاملة" لمعالجــة العــادات والممارســات  Ëµإيجابيــة أو "اســ �µاعتمــاد تدابــ   •

� ا��رض والملكيــة، 
� تمتــع المــرأة الكامــل بحقهــا ��

� تؤثــر ��
ËÈالتقليديــة الســلبية الــ

� المناطق الريفية ٤١
� سيما ��

كات ا��جنبيــة،  � مــن قبــل الــ½¼
�Ýأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن مصــادرة ا��را

وعات العم¢قة تؤثر ع� المرأة بصورة غ�µ متناسبة. ٤٤ فض¢ عن تنفيذ الم½¼

وعــات عــ� ســبل عيــش  امــات الخارجيــة المتعلقــة بتأثــ�µ الم½¼ � Ëµوأشــارت إ© ا�ل
٤٥ . �

� النيبال وسكنها وأمنها الغذا«�
المرأة ��

ودعت اللجنة الدول إ© ضمان :

ــرض  ــة إ© تع كات ا��جنبي ــ½¼ ــع ال ــة م � المµ́م
�Ýا��را �µــ ــود تأج ــؤدي عق •   أ� ت

� ، � ســيما الفتيــات والنســاء، إ© عمليــات ا�خــ¢ء القــ½ي  الســكان المحليــ��

كــة المعنيــة  � أو الفقــر، وأن تقــّدم ال½¼
وح الداخــ�� أو تدهــور ا��مــن الغــذا«� � �µوالــ

رة ٤٦ �Çو/أو الدولة الطرف تعويضات كافية وأراٍض بديلة للمجتمعات المت

نتاجيــة، وتقديــم  � ا��رض والمــوارد ا�£
•   إعطــاء ا��ولويــة لحمايــة حقــوق المــرأة ��

ــتخراج  ــة واس ــات الزراعي وع � الم½¼
ــاركة �� ــة ُمش ــراف ثالث ــح أط ــ� مصال ــك ع ذل

ــام  � الع ــ�� � القطاع ــ�� ــة ب اك ــز ال½¼ ــق تعزي ــن طري ــك ع ــة، وذل ــادن الضخم المع
والخاص فض¢ عن جملة من ا��مور ا��خرى. ٤٧

ضمان إطار قانوني واضح للقضاء على التمييز

التصدي ل©عراف والممارسات التقليدية 

التصدي لتأثير الشركات الخاصة وا�جنبية 
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أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا�فتقــار إ© البيانــات الشــاملة عــن حيــازة المــرأة 
ها  ٤٩ �µوهي تحث الدول ع� جمع هذه البيانات وتوف ، �

�Ýل¢�را

دعت اللجنة الدول إ®:

� تصميــم 
ــادة مســتوى مشــاركة المــرأة �� ــ�µ ال¢زمــة مــن أجــل زي •   اتخــاذ التداب

ــرأة  ــات الم ــ¢ء احتياج ــاركة، وإ© إي ــذه المش ــز ه ــة وتعزي ــة المحلي ــط التنمي خط

�  عمليــات صناعــة 
الريفيــة اهتمامــا خــاص، وذلــك عــن طريــق ضمــان مشــاركتها ��

� الخصبة ٥١
�Ýالقرار وتعزيز إمكانية حصولها ع� ا��را

ــن  ــدرات م ــة والمتح ــعوب ا��صلي ــات إ© الش ــاء المنتمي ــاركة النس ــان مش •   ضم

� حقوقهــن 
ة �� ¼Ðتؤثــر مبــا �

ËÈعمليــات صناعــة القــرار الــ �
أصــول أفروكولومبيــة ��

وعــات إنمائيــة  ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة ، كتلــك المتعلقــة بإنشــاء م½¼
عم¢قة ع� أراضيهن ٥٢

ــة  ــو ا��مي ــق مح � ا��رض وتحقي
ــرأة �� ــوق الم ــة بحق ــات المتعلق ــ½¼ المعلوم •   ن

القانونية ٥٣

ــة النهــوض  ــع عملي ــة لت½ي ــ�µ خاصــة مؤقت ــة الــدول إ© اعتمــاد تداب دعــت اللجن
بتمّلك المرأة ل¢�رض وتوسيع إمكانية حصولها ع� ا��رض.٥٥

رشاد. ٥٦ وشددت ع� أهمية وصول المرأة إ© الµ́امج الزراعية وخدمات ا�£

 � ــ�� ــة إ© تشــجيع التمك ــادرات الهادف ــز المب ــدول عــ� تعزي ــة ال ــت اللجن ــا حث كم

 �
�Ýا�قتصــادي المســتدام للمــرأة، ويشــمل ذلــك تعزيــز حصــول المــرأة عــ� ا��را

وا�ئتمانات. ٥٧

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

ــول إ©  ــرأة بالوص ــق الم ــرى، إدراج ح ــور أخ ــة أم ــن جمل ــمل م ــن، وتش أراضيه

ــ�  ــن ع ــز قدراته ــات، وتعزي ــاه وا�ئتمان ــذور والمي ــل الب ــة مث نتاجي ــوارد ا�£ الم

 �
كســب الــرزق وإنتــاج غذائهــن الخــاص، وضمــان تقديــم التعويضــات الكافيــة ��

حال صودرت أراضيهن. ٥٩

دعــت اللجنــة الدولــة إ© ضمــان الوصــول المتســاوي للمــرأة عــ� المــوارد 

ــان  ــة ، وضم ي � �µــ� الممارســات التمي ــق القضــاء ع ــن طري ــّذي، ع ــام المغ والطع

ب  ــ½¼ ــة لل ــاه الصالح ــرأة إ© المي ــول الم ــ�µ وص ــة وتيس � الملكي
ــرأة �� ــوق الم حق

والوقود. ٦٠

� التقريــر 
دعــت اللجنــة الــدول إ© توفــ�µ معلومــات إضافيــة وتضمينهــا ��

� امتــ¢ك 
الــدوري المقبــل عــن دور المــرأة ومــدى قدرتهــا عــ� التمتــع بحقهــا ��

� والعقارات باستق¢لية عن أقاربها الذكور. ٥٠
�Ýا��را

� المناطــق الريفيــة، � ســيما 
دعــت اللجنــة الــدول إ© ضمــان مشــاركة المــرأة ��

ــن  ــز ملكيته ــرار وإ© تعزي ــة الق ــات صناع � عملي
ــن، �� ــن منه ــ¢ت ��Ðه المعي

٥٤ . �
�Ýل¢�را

� تســتفيد منهــا 
ËÈصــ¢ح الزراعــي الــ دعــت اللجنــة الــدول إ© ت½يــع عمليــات ا�£

المرأة. ٥٨

جمع البيانات المصنفة 

ضمان مشاركة المرأة في صناعة القرار والتخطيط

التدابير ا�يجابية 

تأكيد العالقة بين حيازة ا�رض وسبل العيش

تأكيد العالقة بين حيازة ا�رض والتغذية 

٤٦ توغو ٢٠١٢. 
٤٧ كولومبيا ٢٠١٣. 

٤٨  أوغندا ٢٠١٥.
٤٩ أوزبكستان ٢٠١٠.

٥٠ الهند ٢٠٠٨.
٥١  كينيا ٢٠١١؛ جنوب أفريقيا ٢٠١١؛ تشاد ٢٠١١؛ الجمهورية الكورية ٢٠١١. 

٥٢  كولومبيا ٢٠٠٧.
ون ٢٠٠٩.  �µانيا ٢٠٠٨؛ كام � �µ٥٣  ناميبيا ٢٠٠٧؛ كينيا ٢٠٠٧؛ ت

انيا ٢٠١٢.  � �µ٥٤  ت
٥٥  النيبال ٢٠١١؛ ساحل العاج ٢٠١١؛ المكسيك ٢٠١٢. 

انيا ٢٠٠٨.  � �µ٥٦  غانا ٢٠٠٦؛ كينيا ٢٠٠٧؛ ت

٥٧  النيبال ٢٠١١؛ ساحل العاج ٢٠١١. 
ون ٢٠١٢.  �µ٥٨  زامبيا ٢٠٠٥؛ كام

٥٩  كولومبيا ٢٠١٣.
٦٠  النيبال ٢٠١١. 

٦١  كولومبيا ٢٠١٣ . 
٦٢  كولومبيا ٢٠١٣ . 
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وعــات  اعــات المســلحة (مضاًفــا إليهــا الم½¼ � �µأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن ال

� والتفاوتــات والفقــر  �µالزراعيــة والتعدينيــة الضخمــة) تســاعد عــ� تعميــق التميــ
السائدين. ٦١

وحثــت الــدول عــ� اتخــاذ تدابــ�µ فّعالــة لحمايــة النســاء مــن ضحايــا التهديــدات 

� ترتكبهــا الجماعــات المســلحة 
ËÈوالــ �

�Ýداد ا��را Ëµوأعمــال العنــف المتعلقــة باســ
بما فيها الجماعات المسلحة بعد ت½يحها. ٦٢

التصدي لآلثار الناجمة عن النزاعات المسلحة 

والحقوق  بالمرأة  المعني  العامل  وفريقها  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  العالمية  الشبكة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 � � ســبع��
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة مــا يزيد عــ� 270 منظمة غــ�µ حكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة ��

اتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاðة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة ا�جتماعيــة  Ëµالتبــادل ا�ســ �µدولــة يعملــون عــ� تيســ
كة والنهــوض بالعمــل الجماعــي  Ëµاتيجيات المشــ Ëµنســان. ويتــو© أعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع ا�ســ وا�قتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق ا�£
� بالمــرأة والحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة. ويضــم هــذا الفريــق مــا 

�Èبالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعــ � مســتعين��
المناطــق  مختلــف   �

�� يعملــون   � مســتقل�� ودعــاة  اجتماعيــة  وحــركات  حكوميــة   �µغــ منظمــات  مــن  عضــًوا   40 عــ�  يزيــد 
ــز المســاواة الحقيقيــة. كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ� نحــو جماعــي، إ©  ــة وا�جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزي للنهــوض بالحقــوق ا�قتصادي
� صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة، عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات 

وضــع الخــµ́ات والدراســات النســائية ��
ا��مم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناðة ع� مستويات متعددة. 

� بالمــرأة والحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة 
�Èحاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ� معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعــ لتعليقاتكــم حــول أوراق ا�£

   wescr@escr-net.org   : والثقافية، يُرجى مراسلتنا ع� العنوان التا©�
https://www.escr-net.org/ar/women   : أو زيارة موقعنا ع�


