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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٢٤ من جدول األعمال املؤقت* 

 النهوض باملرأة 
 حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية 

  تقرير األمني العام** 
 أوال – مقدمة 

يف القــــرار ١٣٥/٥٤ املــــؤرخ ١٧ كــــــانون األول/  - ١
ديسـمرب ١٩٩٩، طلبـت اجلمعيـة العامـــة إىل األمــني العــام أن 
يقوم، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة والوكـاالت املتخصصـة 
ــــة، وبالتشـــاور مـــع الـــدول  والصنــاديق والــربامج ذات الصل
األعضــاء، بــإعداد تقريــر شــــامل عـــن حالـــة املـــرأة الريفيـــة 
والتحديـات الـيت تواجهـها، وذلـك باالسـتناد، يف مجلـة أمــور، 
إىل نتــائج اجتمــاع فريــق مــن اخلــرباء يســــتعني باملســـامهات 
ودراسـات احلـاالت الـيت يقدمـها خـرباء مـن خمتلــف املنــاطق، 
وأن يقدم ذلك التقرير إىل اجلمعية العامـة يف دورـا السادسـة 

واخلمسني. 
ووفقا لطلب اجلمعية العامة، عمـدت شـعبة النـهوض  - ٢
بــاملرأة التابعــة إلدارة الشــــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف 
ـــاون مــع صنــدوق األمــم  األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، بالتع

املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وبالتشـاور مـع منظمـة األمـم املتحــدة 
لألغذيـة والزراعـة، إىل عقـد اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء يعــىن 
حبالة املرأة الريفية يف سياق العوملة. وقد استضافت االجتمـاع 
حكومة منغوليا وعقد يف أوالنبتار من ٤ إىل ٨ حزيران/يونيه 
ــة  ٢٠٠١. ودرس اخلـرباء مـا تتركـه مـن أثـر علـى املـرأة الريفي
االجتاهات االقتصادية العامليـة الكـربى، مـن قبـل منـو األنشـطة 
االقتصادية غري الزراعية يف الريف، وحترير التجارة واألسـواق 
اخلاصــة باملنتجــات الزراعيــة، والتوجــــه التجـــاري للزراعـــة، 
والتوزيــع الســريع للمنتجــات والتكنولوجيــات واملعلومـــات، 
وأمنـاط االسـتهالك املتغـرية. واقـترح اخلـرباء برناجمـــا للبحــوث 
والسياسة العامة يويل إىل زيادة اآلثار اإلجيابية للعوملـة بالنسـبة 
للمرأة يف سياق التطورات االقتصادية واالجتماعية اجلاريـة يف 

املناطق الريفية. 
وكــانت توصيــات اجتمــاع فريــق اخلــــرباء موجهـــة  - ٣
للحكومات وملنظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة 
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والقطـاع اخلـاص واتمـع املـــدين. ووضــع اخلــرباء التفــاصيل 
خلطـة ”التدابـري الـيت يتعـني اختاذهـا“ علـى الصعيديــن الــدويل 
والقطري، وهي اخلطة اليت كانت قد وردت يف منـهاج عمـل 
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة(١) وكذلك يف الوثيقة اخلتامية 
ــــة  الــيت اعتمدــا اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية الثالث

والعشرين (انظر القرار دإ-٣/٢٣، املرفق). 
ـــــد بحثــــت يف  وكـــانت املســـائل املتصلـــة بـــاملرأة ق - ٤
اســتراتيجيات نــــريويب االستشـــرافية للنـــهوض بـــاملرأة(٢) ويف 
إعالن(٣) ومنهاج عمل بيجـني (١٩٩٥) ويف الوثيقـة اخلتاميـة 
املشار إليها آنفـا عـن اإلجـراءات واملبـادرات األخـرى الراميـة 
إىل تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني. وقـد ركـز علـى متتــع 
املرأة الريفية باملساواة يف احلصـول علـى املـوارد اإلنتاجيـة مـن 
ـــا، وكذلــك  قبيـل األرض ورأس املـال واالئتمـان والتكنولوجي
ــــة املـــدرة للدخـــل واملشـــاركة يف عمليـــة اختـــاذ  علــى العمال
القـرارات وخدمـات التعليـم والصحـة. كذلـــك ركّــز منــهاج 
العمل على احلاجة إىل وضع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج ترمـي 
إىل تعزيـز حالـة املـــرأة املنتجــة يف املنــاطق الريفيــة وإىل زيــادة 

دخلها وضمان األمن الغذائي لألسرة. 
ـــة اخلتاميــة علــى أنــه ال يــزال هنــاك  وشـددت الوثيق - ٥
الكثـري مـن النسـاء الريفيـات الـــاليت يعملــن يف االقتصــاد غــري 
الرمسـي وبدخـل منخفـض وبـأمن وظيفـي واجتمـاعي حمــدود. 
فكثريا ال يتوفر للمرأة الريفية احلق يف متلــك األرض حـىت ولـو 
عن طريق اإلرث. كذلك حـددت الوثيقـة القـروض الصغـرية 
وغريها من اآلليات املالية باعتبارهـا ”اسـتراتيجيات ناجحـة“ 
للتمكـني االقتصـادي للمـرأة الـيت تعيـش يف فقـر وال ســـيما يف 

املناطق الريفية. 
أمـا اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـــكال التميــيز ضــد  - ٦
املرأة (انظر قرار اجلمعية العامـة ١٨٠/٣٤) فـهي تلـزم الـدول 
األطـراف مبراعـاة املشـاكل اخلاصـة الـيت تواجــه املــرأة الريفيــة 

واألدوار اهلامــة الــيت تؤديــــها املـــرأة الريفيـــة لضمـــان البقـــاء 
االقتصادي ألسرا، مبا يف ذلك عملها يف قطاعـات االقتصـاد 
غــري املاليــة، كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األطـــراف بتطبيـــق 

أحكامها على املرأة يف املناطق الريفية (املادة ١٤). 
إضافــة لذلــك، فــــإن القراريـــن ١٣/٢٠٠٠ املـــؤرخ  - ٧
ـــــــــل ٢٠٠٠(٤) و ٣٤/٢٠٠١ املــــــــؤرخ  ١٧ نيســـــــان/أبري
ـــن اختذمــا جلنــة حقــوق  ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١(٥)، اللذي
اإلنسان، يركزان بصورة خاصـة علـى حـق املـرأة يف املسـاواة 
ـــاواة يف  يف متلـك األرض واحلصـول والسـيطرة عليـها ويف املس
حقوق امللكية واإلسكان املناسب. وذيــن القراريـن، أكـدت 
اللجنـة مـن جديـد االلتزامـات واألهـداف السـابقة الـــواردة يف 
ــــرارات ١٩/١٩٩٧  إعـــالن ومنـــهاج عمـــل بيجـــني ويف الق
املـــؤرخ ٢٧ آب/أغســـــطس ١٩٩٧ و ١٥/١٩٩٨ املــــؤرخ 
٢١ آب/أغســطس ١٩٩٨ و ١٥/١٩٩٩ املــــؤرخ ٢٥ آب/ 
أغسطس ١٩٩٩ الصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة 
حقوق اإلنسان(٦) والقـرار ١/٤٢ الصـادر عـن اللجنـة بوضـع 

املرأة يف ١٣ آذار/مارس ١٩٩٨(٧). 
ويراعــي هــذا التقريــر النتــائج والتوصيــــات الـــواردة  - ٨
يف مجيــع الوثــــائق املشـــار إليـــها آنفـــا، وكذلـــك يف تقـــارير 
 A ــــة (40/239/ األمــني العــام الســابقة عــن حالــة املــرأة الريفي
و Add.1؛ A/44/516؛ A/48/187؛ A/50/257/Rev.1؛ 
A/52/326؛ A/54/123). ويدرس التقرير أيضا أثـر االجتاهـات 

العاملية وما يـترتب عليـها مـن آثـار علـى السياسـة فيمـا يتعلـق 
حبالـة املـرأة الريفيـة، ويقـدم توصيـات تتصـل بالسياسـة العامـــة 
ودف إىل زيادة اآلثار اإلجيابية للعوملة على املرأة الريفيـة مـع 
احلـد مـن اآلثـار الضـارة. ويســـتند التقريــر إىل حتليــل ونتــائج 
اجتمـاع فريـق اخلـرباء املشـــار إليــه آنفــا ودراســات احلــاالت 
واملسـامهات الـيت قدمـــها اخلــرباء مــن خمتلــف املنــاطق وممثلــو 
هيئـات األمـم املتحـــدة، ومــن بينــها مفوضيــة األمــم املتحــدة 
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ـــة والزراعــة والبنــك الــدويل  حلقـوق اإلنسـان ومنظمـة األغذي
وكذلك إىل الدراسات املختلفة حول هذا املوضوع. 

ويرد اإلطار املفاهيمي لتحليـل حالـة املـرأة الريفيـة يف  - ٩
سـياق العوملـة يف الفـرع ثانيـا أدنـاه. ويركـــز الفرعــان الثــالث 
ـــاط  والرابـع علـى التغيـريات يف أمنـاط كسـب العيـش وتغـري أمن
حركيـة القـوى العاملـة علـى التـوايل. ويضـــم الفــرع اخلــامس 
حتليـال لديناميـات األسـرة املعيشـية مـن حيـث هيكـــل األســرة 
ـــن األســرة املعيشــية والعالقــات  املعيشـية وتقسـيم العمـل ضم
ــــرد االســـتنتاجات  اجلنســانية وعمليــات اختــاذ القــرارات. وت

والتوصيات يف الفرع السادس. 
 

ـــة املــــرأة  ـــل حال ـــاهيمي لتحلي ـــار املف اإلط ثانيا -
الريفية يف سياق العوملة   

متثــل العوملــة ظــاهرة متعــددة األوجــه تشــمل حتريـــر  - ١٠
ـــــات املاليــــة؛  التجـــارة؛ وزيـــادة حركـــة رأس املـــال والتدفق
والتغــريات يف الطلــب علــى العمــل وحتريــر أســواق ’العمــــل 
وزيادة مرونتها*‘ والتغريات يف عملية اإلنتـاج؛ والتغـريات يف 
دور الدولـة ووظيفتـها؛ والتوزيـع الســـريع للمنتجــات وأمنــاط 
االسـتهالك؛ وزيـادة سـرعة انتشـار املعلومـات والتكنولوجيـــا، 
وظهور أشكال جديدة مـن اإلدارة وآليـات التنظيـم؛ وظـهور 

اتمع املدين العاملي. 
ويف سياق العوملة تتـأثر التنميـة الريفيـة بتعـزز الصبغـة  - ١١
التجاريـــة والصناعيـــة للزراعـــة وتزايـــد النفـــوذ االقتصـــــادي 
ـــددة اجلنســيات وتوســع األعمــال  والسياسـي للشـركات املتع
القائمـة علـى الزراعـة وظـهور سالسـل الســـلع العامليــة. ومــن 
العوامـل األخـرى الـيت تؤثـر علـــى اتمعــات الريفيــة يف ظــل 
ـــد خصخصــة املــوارد واخلدمــات، وحتريــر جتــارة  العوملـة تزاي
األغذية واملنتجات الزراعية األخرى وأسواقها وزيـادة حركـة 

اليــد العاملــة علــــى الصعيديـــن الـــدويل والداخلـــي، وزيـــادة 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وقد كان التوجه التجاري للزراعة أحد أهـم العوامـل  - ١٢
الـيت أدت إىل التحـول يف القطـاعني الريفـــي والزراعــي. فــهذا 
التوجه التجاري ميكّن السـوق مـن أداء دور تتعـاظم أمهيتـه يف 
االرتبــاط باالقتصــاد األوســــع نظـــرا ألن معظـــم املدخـــالت 
الزراعيـة (األمسـدة والبـذور واملعـدات الزراعيـة) تشـترى بينمــا 
تباع معظم املنتجات (سواء املنتجـات احليوانيـة أو الزراعيـة). 
وبذلك ينتقل اإلنتاج الزراعي مـن زراعـة الكفـاف إىل زراعـة 
ـــيت توجــه بصــورة مــتزايدة إىل أســواق  احملصـوالت النقديـة ال
التصديـر. وممـا يزيـد مـن تعقيـد هـذه التغـريات حتريـر التجــارة 

وزيادة حرية انتقال رأس املال. 
وقــد رافــق هــذه التغــريات يف القطــــاع الزراعـــي يف  - ١٣
البلـدان الناميـة عـدد كبـري مـن األنشـــطة املتنوعــة، مــن إقامــة 
صناعـــات ريفيـــة إىل إنشـــاء منـــاطق التصنيـــع املتخصـــــص. 
وتشـتمل عمليـة التصنيـع الريفـي علـى وجـــود رجــال أعمــال 
مستقلني ينتجون لألسـواق احملليـة والدوليـة فضـال عـن العمـل 
كمقاولني من الباطن لشركات كبرية حملية وأجنبية مما يشـدد 

من عملية اندماج األسواق. 
وكـان هلـذه التغـريات تأثرياـا املختلفـة علـــى املنــاطق  - ١٤
والبلدان واألسر واألفراد. وأدت الفرص اجلديدة اليت أتاحتها 
عملية العوملة إىل منافع للبعض بينمـا أدت بـالبعض اآلخـر إىل 
استبعادهم وميشهم اجتماعيـا. ويتضـح هـذا التأثـري بصـورة 
خاصة عند املقارنـة بـني اجلنسـني. ولـذا فـإن ممـا لـه أمهيتـه أن 
فهم هذا التأثري حسـب اجلنـس وكيفيـة التمكـن مـن مضاعفـة 

منافع هذه التغريات واحلد من سلبياا بالنسبة للمرأة. 
ــل  وحيـد نقـص البيانـات واملعلومـات الشـاملة مـن حتلي - ١٥
األثـر املتبـــاين لعمليــة العوملــة علــى ســكان الريــف. كمــا أن 

الطابع املعقد لظاهرة العوملة يزيد من صعوبة األمر.   
 

أي ختفيض العمل الدائم الثابت وزيادة العمل املؤقت املرن.  *
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وقد اتفق املشاركون يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين  - ١٦
حبالة املرأة الريفية يف سياق العوملة على املبادئ التاليـة للتعـامل 

مع املوضوع: 
العوملــة عمليــة ختتلــف آثارهــا علــى النســـاء  (أ)

وعلى الرجال؛ 
ينبغي النظر إىل أثر العوملة من النقاط التالية:  (ب)
املكاســب واخلســائر علــــى املـــدى الطويـــل  ‘١’

والقصري للنساء والرجال؛ 
زيــادة اخليـــارات والفـــرص املتاحـــة للمـــرأة  ‘٢’

واملخاطر اليت تواجهها؛ 
أثر زيادة مشاركة املرأة يف العمالـة املـأجورة  ‘٣’
علـى مسـؤوليات املـــرأة التقليديــة واإلجنابيــة 

وكذلك على متكينها؛ 
ما يوجد من السياقات احمللية والعالقات بـني  ‘٤’
اجلنســــني والتقســــيمات الطبقيــــة واإلثنيـــــة 

وكذلك التباينات اإلقليمية. 
وتوصــل أيضــا املشــاركون يف االجتمــاع إىل حتديـــد  - ١٧
عاملني حيددان كيفية تـأثر املـرأة بالتغيـري، ومهـا: الـدور الـذي 
تؤديه املرأة يف اإلنتاج التقليـدي/الكفـايف، ودرجـة اسـتعدادها 

لالستفادة من أنشطة التنويع اجلديدة. 
وقــــد أحــــاط املشــــاركون يف االجتمــــاع كذلـــــك  - ١٨
بـالظروف احلاليـة الـــيت تواجهــها املــرأة فيمــا يتعلــق مبــهاراا 
وحصوهلـا علـى املـوارد وهيكـــل األســرة والتقســيم اجلنســاين 
للعمل ودور املرأة يف عملية اختاذ القـرار، ودرسـوا أثـر العوملـة 
على مجيع هـذه العوامـل. ويقـدم هـذا التقريـر حتليـال للتفـاعل 

فيما بني هذه العوامل. 
ـــر أيضــا تنويــع أمنــاط كســب العيــش  وينـاقش التقري - ١٩
وكيفية تأثرها بالعوملة ومـا هلـذه األمنـاط مـن آثـار علـى حالـة 

املرأة من حيث حصوهلا علـى املـوارد والفـرص املـدرة للدخـل 
وظـروف العمـل. ويـدرس أيضـا األمنـاط املتغـرية حلركيـة اليــد 
العاملة وحتليل الكيفية اليت يؤثـر ـا هـذا التغيـري علـى الفـرص 
املتاحـة للمـرأة. ويركـز علـى التغـــريات الطارئــة علــى هيكــل 
األسرة املعيشية وعلى تقسيم العمل ضمن األسـرة والعالقـات 

بني اجلنسني وعمليات اختاذ القرار. 
 

 ثالثا - تنويع أمناط كسب العيش 
بالنسـبة ملعظـم األسـر املعيشـــية الريفيــة، أدى تكــامل  - ٢٠
السوق إىل إجياد أمناط للتأقلم جعلـت هـذه األسـرة تنـوع مـن 
مصادرها لكسب العيش إما على أساس استراتيجية للبقـاء أو 
علــى أســاس اســتراتيجية للــتراكم. فمعظــم األســر املعيشــــية 
ال تستطيع أن تعيل نفسـها باالعتمـاد علـى أنشـطة تسـتند إىل 
األرض وحدها، ولذا فإا تسعى للحصول على دخل إضـايف 
من مصادر متعددة. ويعتمد مـا تتبعـه األسـرة مـن اسـتراتيجية 
علـى عوامـل منــها توفــر املــوارد اإلنتاجيــة مــن قبيــل األرض 
ورأس املـال والتعليـــم واملــهارات. وميكــن لألســرة أن تــوزع 
األيـدي العاملـة فيـها بـني القطاعـات الزراعيـة وغـــري الزراعيــة 

وبني العمل املأجور وغري املأجور. 
والعقبة الرئيسية اليت تواجهها األسـرة يف ظـل أحـوال  - ٢١
السـوق تتمثـل يف توفـر النقـد. ولـذا فـإن األســـرة الــيت تتمتــع 
مبصادر متعددة لكسب العيش ولديها مدخـول نقـدي منتظـم 
يسهل التنبؤ به هي القادرة على إحراز أعلى مستويات األمـن 
واملزارعون امليسورون نسبيا يضاعفون مــن مدخوهلـم النقـدي 
بالدخول يف أنشطة غري زراعية من قبيل تشـغيل دكـان بقاليـة 
صغـري أو مطعـم أو مقـهى يف القريـة أو يف البلـدة اـــاورة، أو 
باحلصول على وظيفة يف القطاع اخلاص أو العـام. ومـن شـأن 
استكمال مدخول األرض بدخل غري زراعـي مسـتقر ومنتظـم 
أن ميكن األسرة من زيادة قدرـا علـى البقـاء ممـا خيلـق لديـها 
ـــورات وبالتــايل البــدء بعمليــة تراكــم رأس  إمكانيـة حتقيـق وف
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املـال. وميكِّـن توفـر النقـد األسـرة مـــن اســتئجار اليــد العاملــة 
املـأجورة ممـا حيـرر النسـاء واألطفـال مـــن احلاجــة إىل التمــاس 
العمل خارج املنـزل. أمـا األسـرة األكـثر ضعفـا والـيت تقـع يف 
أدىن الدرجات االجتماعية فيتعـني عليـها أن تعتمـد علـى كـل 
ما لديها من أيـد عاملـة، أي علـى رجاهلـا ونسـائها وأطفاهلـا، 

للتمكن من البقاء(٨). 
وعلــى هــذا فــإن أمنــاط كســب العيــــش يف األســـر،  - ٢٢
وأوضاع املرأة الريفية يف سياق العوملـة ختتلـف وفقـا إلمكانيـة 

احلصول على املوارد وفرص العمالة. 
 

احلصول على املوارد واملنافع  ألف -
علــى الرغــم مــن االجتــاه حنــو تنويــع أمنــاط كســـب  - ٢٣
العيش، فإن معظم األسر الريفيـة ال تـزال تعتمـد علـى األرض 
واملـوارد الطبيعيــة حتقيقــا للكفــاف. فحقــوق الســيطرة علــى 
األرض هلـا أمهيـة نظـرا ألن هــذه احلقــوق إمنــا تقــرر إمكانيــة 
احلصـول علـى املــوارد واملنــافع األخــرى مــن قبيــل خدمــات 
الدعم واالئتمان والعضوية يف منظمات املزارعـني. ويف بعـض 
البلـدان، يسـتمر حرمـان املـرأة الريفيـة مـن حقـها يف احلصــول 
علـى األرض علـى قـدم املسـاواة وذلـك مبوجـب القـانون. أمــا 
يف بلدان أخرى فقد تتمتع املـرأة ـذه احلقـوق حبكـم القـانون 

ولكنها ال متارسها حبكم الواقع. 
ويف بعـض احلـاالت، تتمكـن املـرأة، مبوجـب احلقــوق  - ٢٤
العرفيــة يف األرض واملــوارد الطبيعيــة، مــــن ممارســـة الزراعـــة 
واإلنتاج القائم على الغابات واالستفادة منها فرغم أن عمليـة 
اخلصخصة تعجــل مـن عمليـة سـندات ملكيـة األرض وجتميـع 
األراضي وإعادة تنظيـم االنتفـاع بامللكيـة املشـاعية فإـا تضـر 
بصــورة مــتزايدة، مــع وجــود بعــض االســــتثناءات، حبقـــوق 
ــــن احلصـــول علـــى األرض بصـــورة  التملــك وحتــرم املــرأة م
مباشرة. وتؤدي اخلصخصة عادة إىل تركيز حقوق امللكية يف 
يـد أربـاب األسـرة أو النخـب احملليـة مـن الذكـور (مـن حيــث 

إمكانيــة الوصــول واالســتعمال والســيطرة) بعــــد أن كـــانت 
موزعة من قبل ضمن األسرة واتمع. 

وتتنـاقص األراضـــي والغابــات املشــاع يف كثــري مــن  - ٢٥
البلدان نظرا لضغـوط قطـع الغابـات لألغـراض التجاريـة ومنـو 
السـكان وتوسـع الزراعـة التجاريـة. ويـؤدي تنـاقص األراضــي 
وتدهورهـا وشـحة املـوارد املائيـة واخنفـــاض املــوارد اململوكــة 
مشاعيا إىل ختفيض إنتاجيـة عمـل املـرأة وحيويتـه االقتصاديـة، 
سواء يف األنشطة الزراعية أو غري الزراعية اليت كثريا مـا تعتـرب 
ـــن عــبء  املصـدر الوحيـد للدخـل. كمـا أن هـذا كلـه يزيـد م
ـــة املســتنفذة يف مجــع  العمـل املنــزيل مـن حيـث الوقـت والطاق
احلطـب ألغـراض الوقـود ونقــل املــاء واملــوارد األخــرى الــيت 

مل تعد متاحة بنفس السهولة. 
وللمرأة الريفية ارتباطها الوثيـق بـاملوارد البيئيـة احملليـة  - ٢٦
ـــة. وقــد  وهـي تديـر عمليـات التنـوع البيولوجـي بصـورة يومي
أدى جتـدد االهتمـام التجـاري بـالتنوع البيولوجـي وبالنباتـــات 
واملـواد احملليـة األصليـــة إىل خلــق الفــرص أمــام املــرأة الريفيــة 
السـتغالل معارفـــها وخرباــا التقليديــة يف األســواق الوطنيــة 
العامليــــة الناشــــئة. غــــري أن الشــــركات التجاريــــة الكــــربى 
متيــــل إىل احلصــــول علــــى احلقــــوق التجاريــــــة يف املـــــوارد 
البيولوجية – اجلينية، وهذا يعـين أن املـرأة قـد ال تكـون قـادرة 
علــى االســتفادة مــــن هـــذه الفـــرص احملتملـــة إال إذا نفـــذت 
”اجلوانـب املتصلـــة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة“ 
بصـورة تتسـم بالشـــفافية والعــدل حلمايــة حقــوق اتمعــات 

احمللية يف مواردها األصلية. 
وهناك مسألة هامة أخرى تتمثل فيما حيتمل من آثـار  - ٢٧
تـترتب علـى تزايـد اخلصخصـــة يف خدمــات الدعــم الزراعيــة 
واألسواق املالية من حيث تأثريها على املرأة الريفية. فوصـول 
ـــة إىل شــبكات الدعــم الزراعــي حمــدودة تقليديــا  املـرأة الريفي
ال رد أن العاملني يف حقل الدعم يعملـون عـادة مـع أربـاب 
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ــالوقت  األسـر مـن الذكـور، ولكـن أيضـا ألن القيـود املتصلـة ب
والتوزيع غري العادل للعمل املرتيل متنع املـرأة مـن املشـاركة يف 
هذه الربامج. ومن شـأن خصخصـة خدمـات الدعـم الزراعـي 
أن تضاعف األثر السليب علـى إمكانيـات حصـول املـرأة علـى 

هذه اخلدمات. 
ويعتـرب توفـــري القــروض الصغــرية مــن التدابــري اهلامــة  - ٢٨
لدعم املرأة الريفية ووصوهلا إىل األنشطة املدرة للدخـل. وأثـر 
مبــادرات القــروض الصغــرية بالنســبة للمــرأة الريفيــة إجيــــايب 
بصورة عامة. غري أن مـن األمهيـة مبكـان، ومـع مـا جيـري مـن 
حتريـر للتجـارة ومـن اندمـاج األسـواق املاليـة، عـــدم االكتفــاء 
ـــرية للمــرأة الريفيــة بصــورة ثابتــة، بــل  بتوفـري القـروض الصغ
العمل أيضا على توفري التدريب املالئم فيمـا يتعلـق باملـهارات 
ـــي  اإلداريــة والعمليــات املاليــة والســوقية. إضافــة لذلــك ينبغ
االعتراف بأن الديون الصغرية ال تعترب إال نقطة بدء يف التقدم 
االقتصادي للمرأة الريفية. فـالتركيز الطويـل األجـل ينبغـي أن 
يكـون علـى رفـع مـــهارات املــرأة الريفيــة يف األنشــطة املــدرة 
للدخل بغية ضمــان قدرـا التنافسـية ضمـن الشـروط السـائدة 

يف السوق. 
 

فرص العمالة اجلديدة وشروط العمل  باء -
إن إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة واقتران ذلـك  - ٢٩
بتحريــر التجــارة وال ســيما يف البلــدان الناميــــة قـــد أدى إىل 
ظـهور فـرص عمالـة جديـدة للمـرأة يف املنـاطق الريفيـة، وهــي 
فرص تأيت مقترنة مبخاطر جديدة. مـن ذلـك مثـال أن التوسـع 
يف حمـاصيل التصديـر قـد جيـرب املـرأة علـى اخلـروج مـن العمـــل 
الزراعي الدائم والدخول يف العمالة املومسية. ففي تـايلند مثـال 
بدأت املرأة يف التعاقد مع الشركات املتعـددة اجلنسـيات علـى 
قطــع األرض الــيت متلكــها املــرأة إلنتــاج الــذرة واهلليــــون يف 
أراضـي املراعـي السـابقة أو بـدأت يف تربيـة القريـدس مبوجــب 
عقود مع شركات أجنبية. وكثريا مـا تكـون ترتيبـات العمالـة 

هــذه يف قطــاع التصديــر الزراعــي مرتبطــــة بأعمـــال يدويـــة 
منخفضة األجر. ومع ذلك وعلى الرغم من اخنفـاض األجـور 
ـــذه األنشــطة ميكــن أن يشــكل حتســنا  فـإن املـردود الصـايف هل
باملقارنة مع ما حلت حمله من أنشطة زراعية تقليدية. وهكـذا 
وبالنسبة حلالة تايلند فإن ما تكسبه املرأة يزيد خالل سـاعات 

العمل األقصر عما كانت تكسبه من زراعة األرز. 
وتؤثر العوملة على إمكانات كسب العيش لدى املرأة  - ٣٠
الريفية ال من حيث تأثريهـا علـى الزراعـة فحسـب، بـل أيضـا 
من حيث ما تتركـه مـن آثـار علـى الصناعـة. فقـد أدى حتريـر 
التجارة املقترن باالنتقال احلر لرؤوس األموال إىل متكني كثـري 
من البلدان النامية من إقامة صناعات للتصدير باسـتخدام اليـد 
ـــــرص عمالــــة للمــــرأة  العاملـــة الرخيصـــة. وأدى هـــذا إىل ف
وال سـيما يف قطـاعي املالبـس واإللكترونيـات. ويف كثـري مــن 
البلدان يف جنوب آسيا وجنوب شرقها، تنتقل النسـاء بـأعداد 
كبرية من املناطق الريفيـة إىل املنـاطق احلضريـة لالسـتفادة مـن 
هـذه الفـرص ممـا أدى إىل تزايـد نسـبة املـرأة بوضـــوح يف قــوة 

العمل يف الصناعات املوجهة للتصدير. 
ومل يكـن لـدى هـــؤالء النســاء يف الســابق أي فرصــة  - ٣١
للعمــل إطالقــا. وكــان أكــثر مــا يــأملن بــه هـــو أن يعملـــن 
كخادمة أو كبغي أو كبائعة صغرية. ولــذا فـإن فـرص العمالـة 
يف صناعات التصدير يعين حتسنا يف فرصـهن لكسـب العيـش، 
مـع مـا يقـترن بذلـك مـن آثـار بعيـدة املـــدى علــى الصعيديــن 

االقتصادي واالجتماعي(٩). 
كذلـك فـإن إنتـاج املواشـي يف البلـدان الناميـة يواجـــه  - ٣٢
حتوالت كربى بسـبب الطلـب العـاملي علـى خمتلـف املنتجـات 
احليوانية وال سيما الطلب يف البلـدان املتقدمـة النمـو. ويـؤدي 
هــذا الطلــب إىل تنويــع أشــكال إنتــاج املواشــــي وإىل خلـــق 
صناعات جديدة تدور حول حمور املنتجات احليوانيـة بصـورة 
متـاثل مـا جيـري يف القطـاع الزراعـي. وبينمـا ميكـــن للتغــريات 
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الطارئة على تنظيم إنتاج املواشي أن متيز لصاحل عمل الرجـل، 
فإن عمل املرأة يبدو هو املفضل يف املهام الكثيفة العمالـة الـيت 

ينطوي عليها جتهيز وإنتاج املنتجات احليوانية. 
ومع تقدم التكنولوجيات اجلديدة يف اإلنتاج الزراعي  - ٣٣
وفتحها للصناعات الريفية ومشاريع األعمال الزراعية، جيـري 
خلق فرص عمالة جديدة. غري أن هذه الفرص قد متـيز لصـاحل 
مــن لديــه مــهارات وقــدرات معينــة ومــــن يتمتـــع بإمكانيـــة 
ـــل هلــذا  الوصـول إىل الشـبكات واملمتلكـات االجتماعيـة. ولع
خطره على املرأة إال إذا زودت بالتعليم وبالتدريب للحصـول 
علـى املـهارات الالزمـة. وتتجلـى هـذه الظـاهرة حيـث يفضــل 
أرباب العمل يف عدد من صناعـات التصديـر الشـابات الـاليت 
يتمتعن ببعض التعليم على النساء األكرب سنا وغـري املتعلمـات 
يف الغالب. وتزداد حدة هذه املشكلة إذا انتقـل التخصـص يف 
األنشطة غري املاهرة نسبيا إىل األنشطة اليت تستخدم املــهارات 

بصورة مكثفة. 
إضافة لذلك، كثريا ما يؤدي عدم توفـر التمويـل مـن  - ٣٤
الدولـة للخدمـات األساسـية إىل زيـادة عـبء أعمـــال الرعايــة 
اليت تقوم ا املرأة مما حيد من إمكانياـا لالسـتفادة مـن فـرص 

العمالة اإلنتاجية املدفوعة. 
وعمومــا، تعمــل املــرأة الريفيــة ســاعات طويلـــة ويف  - ٣٥
ظـروف صعبـة وكثـريا مـا يكـون ذلـك بـدون التكنولوجيـــات 
املناسبة لتسهيل العمل اإلنتاجي وأعمال الرعايـة الـيت تضطلـع 
ـا. وال يـزال مسـتوى أجـور املـرأة أقـل مـــن مســتوى أجــور 
الرجـل. ويف بعـض القطاعـات اجلديـدة، ترتبـط فـرص العمـــل 
ـــوء ظــروف العمــل، كمــا أن  اجلديـدة بـأجور منخفضـة وبس
القطاعـات الزراعيـة وغـري الرمسيـة غــري املنظمــة تبقــى خــارج 
نطـاق قوانـني العمـل الرمسـي. إضافـة لذلـك، بـدأ أيضـا تنفيـــذ 
ترتيبات عمل جديـدة ـدف إىل زيـادة القـدرة علـى التنـافس 
يف مشــاريع األعمــال الزراعيــــة أو الصناعـــات الريفيـــة أو يف 

شركات مناطق التصنيع املتخصـص والزراعـة بعقـود. وميكـن 
هلذه الترتيبات أن تكون معقـدة مـن حيـث مـا يتصـل ـا مـن 
عقـود األمـر الـذي ال يكتشـفه بسـهولة العــاملون اجلــدد غــري 
العارفني باألمور بسبب كوم غري متعلمني أو علـى مسـتوى 

منخفض من التعليم. 
ومع ذلك فإن املرأة يف املناطق الريفية، وخاصة املـرأة  - ٣٦
ــى  اخلاضعـة لظـروف احلرمـان االقتصـادي الشـديد، تفضـل عل
ما يبدو خيار احلصول علــى الدخـل بغـض النظـر عـن شـروط 
ذلك. ويف هذا الصدد، فإن العمل يف املنـازل، سـواء يف املـدن 
أو يف اخلـارج، يعتـرب مصـدرا رئيسـيا للعمالـــة بالنســبة للمــرأة 
الريفية الفقرية منذ زمن بعيد. ومـن أمثلـة ذلـك أن كثـريا مـن 
ــــات لألطفـــال أو  النســاء الفلبينيــات يــهاجرن للعمــل كمربي
ـــارة اخلدمــات خــالل  مدبـرات للمنـازل. وقـد أدى تعـاظم جت
العقديـن املـاضيني إىل زيـادة واتسـاع نطـــاق هــذا النــوع مــن 

العمل بالنسبة للمرأة يف كثري من أحناء العامل النامي. 
وعموما، فإن املنــافع الـيت حيصـل عليـها الريفيـون مـن  - ٣٧
رجـال ونسـاء مـن خـالل فـرص العمالـة اجلديـدة الناجتـــة عــن 
العوملـة ختتلـف بـني اجلنســـني بســبب مــا يســود مــن أعــراف 
جنسانية وأوجه عـدم املسـاواة علـى أسـاس اجلنـس. فالرجـال 
ال يتعجلون على ما يبدو القيام بأعمال ترتبط بالنساء تقليديــا 
(وخاصــة املســؤولية املتصلــة بتربيــة األطفــال) إال إذا حتســـن 
وضع هذه األعمـال أو كـانت أجورهـا مرتفعـة. كذلـك فـإن 
النسـاء ال يتعجلـن القيـام بأعمـال ترتبـــط بالرجــال تقليديــات 

إال أم قد يلجأن لذلك بسبب احلاجة. 
 

 رابعا - تغري أمناط حركية اليد العاملة 
نظرا لقلة األراضي وفقدان إنتاجيتها وقيمتــها النقديـة  - ٣٨
ـــب علــى اليــد العاملــة الرخيصــة يف  فضـال عـن اسـتمرار الطل
ـــد  الصناعــات الناشــئة حديثــا، حدثــت زيــادة يف حركيــة الي
العاملـة وتدفقـات اهلجـرة. ويف هـذا السـياق، هنـاك اجتـاه حنــو 
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هيمنة العنصر النسائي يف اهلجرة حيث أن املرأة تصبح عنصـر 
العمــل املفضــل بــأجور منخفضــة ويف أعمــــال غـــري نظاميـــة 
ويسهل التخلص منها عندما تنتفي احلاجة إىل عملها. وجتري 
هـذه التحركـات يف األسـاس فيمـا بـني املنـاطق الريفيـة عندمــا 
ـــن  تنتقــل املــرأة الشــابة إىل العمــل يف األعمــال الزراعيــة؛ وم
املناطق الريفية إىل احلضرية عندما تنتقـل الفتيـات والنسـاء إىل 
البلدة أو املدينة للدخول يف قطاعات اخلدمة والتصنيع، مبـا يف 
ذلـك يف منـاطق صناعـات التصديـر؛ كذلـك مــن األقــاليم إىل 
املناطق الصناعية عندما تنتقل املـرأة للعمـل كمربيـة أو خادمـة 
أو عاملـــة يف مصنـــع أو يف صناعـــة الترفيــــه أو كمعلمـــــة أو 
ممرضة. ويف معظم احلاالت يكون انتقال اليد العاملة اختياريـا 
سواء مؤقتا أو مومسيا أو دائما. ومع ذلك فقد لوحظ ارتفـاع 
ـــك االجتــار بالنســاء والفتيــات  يف اهلجـرة اإلجباريـة، ومـن ذل
لالشتغال باجلنس أو اخلدمة يف املنـازل أو للعمـل يف ورشـات 

 .(A/55/322 انظر) العمل اليدوي املكثف
ــــة  وهنــاك كثــري مــن اجلــهات الــيت تشــارك يف عملي - ٣٩
اهلجرة. فالدولة واملنشآت اخلاصـة وقـوى السـوق كلـها تؤثـر 
يف هيكـل وقنـوات تدفقـات اهلجـرة. وعلـى مسـتوى األســرة، 
ــــع أفرادهـــا يف البـــت يف مســـألة مــــن  ميكــن أن يشــارك مجي
سـيهاجر. ويف بعـض األحيـان، يلعـب الوسـطاء أو الوكــاالت 
دورا أساسـيا يف تنظيـم هجـرة الريفيـني، مـــع احتمــال وجــود 

خطر االستغالل وال سيما استغالل النساء والفتيات. 
ومع أن اهلجرة تؤدي عموما إىل إعـادة توزيـع املـهام  - ٤٠
واملسـؤوليات بـني األفـراد الذيـن مل يـهاجروا، فيبـدو أن هنـاك 
فروقا كربى يف التأثر باهلجرة فيما يتعلق بتقسيم العمل ضمن 
األسرة والعالقات اجلنسانية فيها، مـن حيـث كـون الشـخص 

الذي هاجر امرأة أو رجال. 
 

حالة املرأة املتبقية  ألف -
يتمثل أحد عواقب زيادة هجرة الذكـور يف تضـاعف  - ٤١
ـــيت يتعــني عليــها أن تــؤدي املــهام  عـبء العمـل علـى املـرأة ال
واملسـؤوليات اإلضافيـة. ويالحـظ أثـر عـبء العمـــل اإلضــايف 
علــى املــرأة بقــوة وال ســيما يف املنــاطق الـــيت تتصـــف نظـــم 
وخدمات الدعم االجتمـاعي فيـها بـالضعف أو الـتراجع. ويف 
هـذه الظـــروف، كثــريا مــا يطلــب مــن األطفــال، وال ســيما 

الفتيات حتمـل بعض املهام املرتلية مما يؤثر على تعليمهن. 
وتلجـأ املـرأة إىل اسـتراتيجيات خمتلفـة للتعويـــض عــن  - ٤٢
فقدان عمل الذكور. فقـد تعمـد النسـاء إىل تنظيـم جمموعـات 
تبادل العمل مع نسـاء أخريـات، أو إىل العمـل سـاعات أكـثر 
طوال، أو إىل استئجار يـد عاملة إضافية يف حـال توفـر املـوارد 
لديهن ممــا يرسـله هلـن الذكـور املـهاجرون. علـى أن املـرأة قـد 
تلجأ أيضا إىل استراتيجيات أخرى من قبيـل تقليـص املسـاحة 
املزروعة أو التحول إىل حماصيل حتتـاج إىل عمـل أقـل ولكنـها 
تعطي أيضا مردودا غذائيا أقل قيمـة. وعلـى الرغـم مـن تزايـد 
العبء على املرأة، فقد يكون هلــذه احلـاالت أثرهـا مـن حيـث 
متكـني املـرأة ألـا تتيـح هلـا الفرصـة للحصـول علـــى مــهارات 

وقدرات جديدة. 
على أنه يف اتمعات اليت يتعني فيــها علـى املـرأة الـيت  - ٤٣
يتغيب زوجها أن تنتقل للعيـش لـدى أقربـاء الـزوج أو حيـث 
ــــرأة  تنتقـــل الســـلطة األبويـــة إىل األقربـــاء الذكـــور، فـــإن امل
ال تستطيع أن تتحكم يف مـوارد أسـرا ممـا يعـين تأثرهـا سـلبا 

جرة زوجها. 
 

عندما تغادر املرأة  باء -
بغـض النظـر عـن األسـباب االقتصاديـة الـيت هلـا أمهيـــة  - ٤٤
ـــاة غــري املتزوجــة، إىل اهلجــرة  أوىل، متيـل املـرأة، وخاصـة الفت
هربــا مــن صعوبــات احليــاة الريفيــة ومــن الســـيطرة األبويـــة 

واالجتماعية. 
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وتنـزع املرأة إىل اهلجرة باستخدام شبكات تسـاعدها  - ٤٥
على العثور على عمل وتكون مبثابـة شـبكة أمـان هلـا يف حالـة 
الطـوارئ. غـري أن هـــذه الشــبكات ميكــن أن تـــضعف قــدرة 
املرأة على االستفادة من الفرص اليت تتيحها عملية اهلجرة مــن 
قبيل مواجهتها لقيم جديـدة وأدوار جديـدة وطلبـات السـوق 
وتعودهـا علـى ذلـك. فـاملرأة الـيت تنجـــح يف تطويــر مــهارات 
جديدة كثريا ما تقرر أن تبين حياا املستقلة بـدال مـن العـودة 

إىل دورها السابق ضمن األسرة. 
ومع تزايد الطلب على اليد العاملة النسـوية الرخيصـة  - ٤٦
ونظرا لتزايد إعالنات العمل امللحة اليت ينشرها أرباب العمـل 
الطامعون، فإن املرأة الريفية املعزولة نسبيا عن العامل اخلـارجي 
تتعـرض ملخـاطر االجتـار ـا واإلصابـة بفـــريوس نقــص املناعــة 

املكتسب/مرض اإليدز. 
 

عندما يعود املهاجرون  جيم -
كثريا ما يتعـني علـى الرجـال والنسـاء مـن املـهاجرين  - ٤٧
عند عودم أن يعيدوا التفاوض حول مركزهم ضمن العالقـة 
واألسرة واتمع احمللي. ومييـل الرجـال إىل اسـتعادة مركزهـم 
يف صنع قرارات األسرة بصورة أسـهل مـن املـرأة. ومـن جهـة 
ـــريا مــا ال يرغبــون يف  أخـرى فـإن املـهاجرين لفـترة طويلـة كث
ـــل يفضلــون الدخــول يف أنشــطة  اسـتعادة عملـهم التقليـدي ب
متكِّـنهم من احلصول على دخل أفضل أو حتسـن مـن وضعـهم 
ــرأة  االجتمـاعي. أمـا أثـر ذلـك ضمـن األسـرة فيتمثـل يف أن امل
تستمر يف ممارسة تلـك املـهام. ومـن ذلـك مثـال أن املـهاجرين 
العـائدين يف غـريب السـودان يفضلـون العمـل يف التجـارة بـــدال 
من العودة إىل العمـل الزراعـي وذلـك للحفـاظ علـى مسـتوى 

الدخل األفضل. 
ـــرأة املــهاجرة، فإنــه ال يرجــح أن  أمـا عندمـا تعـود امل - ٤٨
تناســبها العــودة إىل دورهــا الســابق وهــي متيــل إىل التخلــــي 
بصـورة أكـثر سـهولة عـن التقـاليد احملليـة نظـرا ملـا يفـــترض يف 

ـــن الرجــال.  تلـك التقـاليد كفـرض قيـودا أشـد علـى النسـاء م
ــــادات  كذلــك تعتــرب املــرأة أكــثر ميــال لتحــدي األدوار والع
الســائدة ضمــن األســرة واحملــددة جنســانيا. وميكــن هلـــذا أن 

يتسبب يف صراع قوي قد يؤدي باملرأة إىل اهلجرة جمددا. 
وتكون الضغوط باجتاه اهلجرة جمددا علـى أشـدها إذا  - ٤٩
كانت النقود الـيت أرسـلتها املـرأة املـهاجرة قـد اسـتخدمت يف 
غــري وجهــها املتوقــع (كــأن تكــون قــــد أنفقـــت بـــدال مـــن 
ادخارها)، وهذا يؤدي بـاملرأة إىل أن تكـون بـدون مدخـرات 
وبـدون أسـاس اقتصـادي يدعـم مسـتقبلها، ممـــا يعــين بالنســبة 
للفتـاة غـري املتزوجـة اخنفـــاض إمكانيــات زواجــها، وبالنســبة 

للمرأة اليت تعيل أسرا الرجوع إىل نقطة البداية. 
 

التحويالت اليت يرسلها املهاجرون  دال -
ــــالت الـــيت  تــؤدي اهلجــرة عمومــا إىل زيــادة التحوي - ٥٠
يرسـلها املـهاجرون إىل املنـاطق الريفيـــة وتعــزز الصــالت بــني 
ـــذه التحويــالت إىل  الريـف واحلضـر. إضافـة لذلـك، تـؤدي ه
حتسني مستوى احلياة يف األسرة الريفية مع أن أثرهـا وأمهيتـها 
بالنسبة للحفاظ على احلياة الريفية خيتلفان على األمد البعيـد. 
وميكـن التميـيز بـني التحويـالت الـيت تســـتخدم لرفــاه األســرة 

والتحويالت اليت تستخدم ألغراض االستثمار. 
أما أثر التحويالت اليت تستخدم لرفاه األسرة فيعتمـد  - ٥١
كثريا على الشخص الذي يسيطر على الدخل ضمن األسـرة. 
ــــاه  فــاملرأة املســيطرة علــى الدخــل متيــل إىل االســتثمار يف رف
ــــارزة.  األســرة وأعضائــها بــدال مــن الســلع االســتهالكية الب
أمـا الرجـل فـهو أميـــل إىل شــراء ســلع اســتهالكية مــن قبيــل 
ـــا  الراديـو أو الدراجـة أو السـيارة حـىت إذا كـان دخلـه ضروري

لبقاء األسرة. 
ــا  وتعتـرب التحويـالت الـيت يرسـلها الرجـال أقـل انتظام - ٥٢
من تلك اليت ترسلها النساء. كما أن الرجـال يقتطعـون نسـبة 
أكرب من إيرادام ألغراضـهم اخلاصـة (كـالكحول أو الزوجـة 
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الثانية أو السجائر) بينما تعترب النساء أكثر ميال إىل االسـتثمار 
يف مدخــالت إنتاجيــة (مثــال املواشــي أو تســديد الديــــون أو 
شراء األمسدة ومـا شـابه ذلـك). أمـا التحويـالت الـيت ترسـلها 
بنات األسرة فـهي أميـل ألن تكـون أكـثر انتظامـا وخصوصـا 
إذا كانت موجهة من امـرأة إىل امـرأة. كذلـك يظـهر البحـث 
أن بعض النساء الشابات وغري املتزوجات ميلـن إىل االحتفـاظ 

بنسبة أكرب من دخلهن ألنفسهن. 
 

 خامسا - ديناميات األسرة املعيشية 
مـع تزايـد تكـامل األسـواق، مل يعـد بوسـع كثـري مــن  - ٥٣
األسر املعيشية الريفية أن تعيش على الزراعة التقليدية وحدهـا 
ـــها. ولــذا، فــإن العوملــة  وأصبـح عليـها أن تنـوع مصـادر دخل
ـــدد يف أنــواع األســر املعيشــية وبتغــريات يف  تقـترن بنشـوء تع
تقسيم العمل ضمـن األسـرة ويف عالقـات اختـاذ القـرار داخـل 

األسرة. 
 

التغريات يف هيكل األسرة املعيشية الريفية  ألف -
ازداد عـدد األسـر الـيت ترأسـها امـرأة وكذلـك األســر  - ٥٤
اليت تضم عـدة أجيـال. ومـع أن أفـراد األسـرة الواحـدة كثـريا 
مـا يتبـاعدون مكانيـا حبكـم اهلجـرة (األسـر املعيشـــية املتعــددة 

األماكن) فإن الصالت الوثيقة تستمر فيما بينهم. 
أما هيكل األسر ذات األجيـال املتعـددة فـهو متبـاين.  - ٥٥
فإىل جانب هيكل األسرة املمتـدة املـألوف، قـد تضـم األسـرة 
ــــاء أو قـــد  املعيشــية ذات األجيــال املتعــددة عــددا مــن األقرب
ينقصها أحد أجيال الوسط بسـبب اهلجـرة أو بسـبب فـريوس 
نقص املناعة املكتسب/مــرض اإليـدز ومـا يسـببه مـن وفيـات، 
خصوصــا يف أفريقيــا. ويــؤدي هــذا إىل تزايــد عــــدد األســـر 
املعيشية اليت يوجد فيها جـدات، أو أمـهات بـدون أزواج، أو 
أطفال من يتولون العناية باألسرة املعيشية املمتـدة الـيت تشـمل 

أيضا أعضاء ال ينتمون للعائلة نفسها. 

ويتعـــني أن يعـــترف باألســـرة الـــيت ترأســـــها املــــرأة  - ٥٦
باعتبارهــا فئــة منفصلــة تضــــم األســـرة ذات الفـــرد الواحـــد 
واألسـرة الـيت تضـم جيلـني أو ثالثـــة أجيــال. وعندمــا يكــون 
الرجــال متغيبــني يف هجــرة مؤقتــة أو مومسيــة، تــرأس املــــرأة 
األسرة بصفة مؤقتـة. ويف هـذه األسـر أيضـا، يواصـل الرجـال 
ممارسـتهم لسـلطة اختـاذ القـرار. ويف األســـر الــيت تكــون فيــها 
املرأة غري متزوجة أو أرملـة أو مطلقـة أو مـهجورة قـد حتـدث 
ــدى  تغـريات طويلـة األجـل يف هيكـل األسـرة، حيـث تـتركز ل

املرأة فيها سلطة اختاذ القرار واملسؤولية عن مجيع أفرادها. 
 

تغري أمناط تقسيم العمل ضمن األسرة املعيشية  باء -
ـــار العوملــة يف زيــادة  كمـا ورد أعـاله، يتمثـل أحـد أث - ٥٧
ـــه أفــراد  حـادة يف تنـوع األشـكال املختلفـة للعمـل الـذي يؤدي
ـــادة، إذ تقــترن بتغــريات هيكــل األســرة،  األسـرة. وهـذه الزي

تؤدي إىل تغري يف تقسيم العمل ضمن األسرة. 
إن وجود فرص جديدة، مـن قبيـل العمـل املـأجور أو  - ٥٨
إنتاج احملاصيل العالية القيمة أو األنشطة املدرة للدخـل، ميكـن 
أن يؤدي إىل زيادة املردود االقتصادي ولكنه يؤدي أيضـا إىل 
زيـادة الطلـب علـــى اليــد العاملــة. وتســتجيب غالبيــة األســر 
الريفيـة بإعـادة هيكلـة تقسـيم العمـل فيـها بصـورة قـــد حتمـــل 
املرأة والطفل من األعبـاء أكـثر مـن نصيبـهما العـادل. ولعمـل 
األطفال يف األسر املعيشية الريفية الفقرية أمهية خاصة لتحقيـق 
أمـن األسـرة مـن حيـــث كســب العيــش. وكثــريا مــا يتغلــب 
األطفـال علـى القيـــود االجتماعيــة والقانونيــة الــيت حتـــد مــن 
خيارات عمل الكبار من نساء ورجال، ويستطيعون الدخـول 
إىل أي مكـان والقيـام بـأي نـوع مـن أنـواع العمـل، مـن قبيــل 
العمـل كبـواب أو ماسـح أحذيـة أو بـائع متجـــول ومــا شــابه 

ذلك. 
أما عمل املرأة فال غىن عنه بصورة خاصـة يف املنـاطق  - ٥٩
الريفية وكثريا ما ال ميكن االستعاضة عنه. فقد يكـون الرجـل 
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قـادرا علـى حتويـل أدائـه يف العمـل وفقـا للفـرص املتاحـة بينمــا 
ال تتمتـع املـرأة بنفـــس املرونــة. ويشــمل عمــل املــرأة الريفيــة 
اإلنتاجي العمل ضمن األسرة بدون أجـر (عمـل جمـاين ضمـن 
األسـرة) والعمـل املـأجور (العمـل بـأجرة أو العمـل بالقطعــة). 
ويف اإلنتـاج املـرتيل، يتصـف عمـل املـرأة الريفيـة بأنـه ”متعــدد 
الواجبات“ و ”كثيف العمالة“، فهي الـيت تتحمـل مسـؤولية 
املـهام اإلنتاجيـة واإلجنابيـة. ومـع ذلـك فـإن واضعـي السياســـة 
ال يعـترفون مبسـامهة املـرأة والطفـل يف االقتصـاد الريفـي. ومــع 
أنــه مت حتقيــق بعــض التقــدم إلدخــال عمــل املــرأة اـــاين يف 
اإلحصاءات الرمسية، فإن هذه املسألة غـري مطروحـة أصـال يف 

معظم البلدان. 
 

أثر التغري على العالقات اجلنسانية واختاذ القرار  جيم -
تنعكــس العــادات والثقافــات والعالقــات الســــلطوية  - ٦٠
علـى تأثـري املـرأة علـى عمليـة صنـع القـرار ضمـن األســـرة ويف 
اتمع احمللي. فهذه العالقات مترسخة يف اتمع وهـي تقـاوم 
التغــري. علــى أن العوملــة، مبــا يف ذلــك تطــور تكنولوجيــــات 
املعلومـات اجلديـدة، تـترك أثـرا كبـريا علــى األمنــاط التقليديــة 
الختاذ القرار. فزيادة مشاركة املرأة يف األنشطة غـري التقليديـة 
ــــؤدي إىل  وعملــها املدفــوع والتغــريات يف هيكــل األســرة، ت
إعادة التفاوض حول األدوار اجلنسانية بصورة تعتمد نتائجها 
ـــــة  علـــى اخليـــارات الفرديـــة والســـياقات االجتماعيـــة الثقافي
والعوامل االقتصادية. وميكـن أن يـؤدي هـذا إىل إتاحـة فـرص 
أكـرب حلصـول املـرأة علـى سـلطة اختـاذ القـرار، ولكنـه ينطــوي 

أيضا على خطر تعرض املرأة للعنف العائلي. 
ويف كثــري مــن البلــدان يتصــل أبــرز هــذه التغــــريات  - ٦١
بالزواج. فمع تأقلم املرأة الريفية مع التغري االقتصادي ونتيجـة 
حلصوهلا على دخـل مسـتقل ومتكنـها مـن الوصـول إىل أفكـار 
وطرق للحياة جديدة، فإن العوامـل الـيت تؤثـر علـى اختيارهـا 
لشريك حياا متيل إىل التغري. من ذلك مثال أن املرأة قد تزيد 

ــــن اآلفـــاق  مــن تركيزهــا علــى الصفــات الشــخصية بــدال م
االقتصادية والتوقعات الثقافية. وهناك عدد متزايد مـن النسـاء 
ـــزواج أو حــىت  يف خمتلـف أحنـاء العـامل ممـن خيـترن التـأخر يف ال
عــدم الــزواج دون أن يؤثــر ذلــك علــى اختيــارهن إلجنــــاب 
األطفال. وهناك جمتمعات حملية تنظـر إىل املـرأة املـهاجرة غـري 
املتزوجة العائدة إىل وطنها باعتبارها شـريكة مرغوبـة للـزواج 
نظرا الستقالهلا االقتصادي وملهاراا وقدراـا. غـري أن هنـاك 
أيضا جمتمعات حملية تعترب فيها هذه املكاسب مصدرا للتـهديد 
ممـا يزيـد مـن صعوبـة زواج املـرأة وإعـادة تكيفـها مـع اتمـــع 

احمللي. 
ومع ارتفاع درجة تعرف املرأة الريفية على التغـريات  - ٦٢
الثقافية واالجتماعية يف باقي العـامل، مبـا يف ذلـك تعرفـها علـى 
صكــوك حقــوق اإلنســان، ومــع تعــزز وضعــها االقتصـــادي 
ونفوذها يف األسرة واتمع احمللي، فإن مـن األرجـح أن هـذه 
ــــع القـــرار  التغــريات ســتصنع وتعــزز دورهــا املســتقل يف صن

وستؤثر يف عالقاا اجلنسانية. 
وقد أدت عملية العوملة أيضـا، واقتراـا باتسـاع دور  - ٦٣
القطاع اخلاص وزيـادة النــزعة غـري املركزيـة يف اختـاذ القـرار، 

إىل خلق الفرص يف زيادة مشاركة املرأة يف احلكم احمللي. 
 

 سادسا - نتائج وتوصيات 
اتفـق املشـتركون يف اجتمـــاع فريــق اخلــرباء علــى أن  - ٦٤
املرأة الريفية، يف سياق العوملة، تواجه فرصا جديـدة كمـا أـا 

تتعرض لظروف وقيود سلبية إضافية. 
فقد ارتبطت العوملة بزيادة نسبة النساء يف قوة العمـل  - ٦٥
نظرا لتزايد نصيب النساء من العمالـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل. 
وقد جاءت معظم الزيادة يف املناطق الريفيـة مـن انتقـال عمـل 
املرأة من قطاع الكفاف الريفي إىل االقتصاد املدفوع األجر. 
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وللتغريات اجلارية إمكانياا من حيـث توسـيع فـرص  - ٦٦
العمالة والدخل بالنسبة للمرأة الريفية مما يزيد من اســتقالليتها 
وتقديرهـا للـذات ويوسـع خياراـا ومـن ســـلطة اختــاذ القــرار 
داخـل األسـرة املعيشـية وخارجـها. وتســـهم هــذه العمليــة يف 
إضعـــاف القيـــم اجلنســـانية التقليديـــة يف اتمـــع ويف تعزيــــز 

املساواة بني اجلنسني. 
غـري أن زيـادة عمالـة املـرأة كثـريا مـا ترتبـط بظــروف  - ٦٧
عمـل ســـيئة وباخنفــاض األجــور وعــدم توفــر االســتحقاقات 
املتصلة بالعمل فضال عن الطابع القصري األجل غالبـا للعمالـة. 
إضافة لذلك، فإن زيــادة مشـاركة املـرأة يف العمـل املدفـوع مل 
تـؤد إىل إنقـــاص التوزيــع غــري العــادل للمســؤوليات املرتليــة. 
وتسـتمر هـذه العوامـل يف تدعيـم مـا يوجـــد مــن أوجــه عــدم 

املساواة بني اجلنسني(١٠). 
ونظرا ألن اهلجرة االقتصادية تتطلـب تغـريا يف طبيعـة  - ٦٨
التخصــص االقتصــادي، فــإن مــن احملتــم أن بعــض األنشـــطة 
سـتتناقص بينمـا سيتسـع غريهـا. ويعـين هـذا يف إطـار القطـــاع 
الريفي، أن بعض الناس سيجدون أن فرصهم لكسـب العيـش 
مـهددة حـىت عندمـا تتوسـع الفـرص عمومـا. وـذا املعـين فــإن 
آثار العوملة ال بد أن تكون متباينة مع تباين فئات السـكان يف 
كل بلد. وعلـى هـذا فـإن املنـافع الـيت تـترتب للمـرأة والرجـل 
ختتلف حسب القيود اليت يفرضها التبـاين بينـهما يف احلصـول 
على املوارد وحسب األعراف اجلنسانية اليت حتدد استعدادمها 

وقدرما على االستفادة من الفرص اجلديدة املتاحة. 
وباملقارنـة مـع الرجـل، تعتـرب املـــرأة أشــد تــأثرا بتغــري  - ٦٩
الظـروف االقتصاديـة ألـا يف وضـع أكــثر ضعفــا مــن حيــث 
التعليـم والتدريـب واملسـؤوليات املرتليـــة الــيت تتحملــها ومــن 
حيــث افتقارهــــا إىل إمكانيـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات 
وانعزاهلا عن الشبكات االجتماعية. وآفاق املـرأة علـى األجـل 
الطويل ال تعتمد على ممتلكاـا وإمكانياـا وحدهـا بـل أيضـا 

علـى األعـراف السـائدة الـيت تؤثـر علـى التقســـيم االجتمــاعي 
للعمـل. ونظـــرا ألن إمكانيــات املــرأة أضعــف وألن القوانــني 
والسياسـات واألعـراف االجتماعيـة الثقافيـة متـيز ضدهـــا فــإن 

آفاقها على األجل الطويل أقل من اآلفاق املتاحة للرجل. 
وعند النظر إىل آفاق األجل الطويل، ينبغي أن يراعى  - ٧٠
أن األعراف االجتماعية الثقافية ختضع لعملية حتـول مسـتمرة، 
ومـن ذلـك حتوهلـا اسـتجابة لقـوى السـوق. ولـذا فـإن ممـــا لــه 
أمهيتــه أن ينظــر يف كيفيــة تأثــري قــوى الســوق الــيت حررـــا 
العوملة، وما رافقها من انتشار القيم واألعراف األجنبية، علـى 
األعـراف احملليـة القائمـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ال بـــد مــن 
حتديد الطرائق واجلوانب الـيت تغـري ـا هـذه القـوى األعـراف 
السائدة، واجلوانب اليت تتعزز فيها هذه األعراف بسبب تلك 

القوى. 
واتفق املشتركون يف االجتمـاع علـى أنـه، بغيـة احلـد  - ٧١
مـن ضعـف املـرأة الريفيـة علـى األجـل القصـــري، يتعــني إنشــاء 
شبكة دعم مالئمة تساعدها يف استراتيجياا للبقاء. أما علـى 
األجل الطويل، وبغية حتقيق املنافع اليت قد تترتب على العوملـة 
واحملافظة عليها، ال بد مـن تصميـم آليـات للتدخـل تـؤدي إىل 
حتسني مهارات املرأة وقدراا لتـأمني سـبل كسـب العيـش يف 
بيئة أكثر تنافسية. عالوة على ذلك، مـن الضـروري اسـتنباط 
ــــع  التدابــري املوجهــة حنــو تغيــري األعــراف الســائدة الــيت تصن

التقسيم اجلنساين للعمل. 
ـــه خلــق بيئــة سياســة  إضافـة لذلـك، فـإن ممـا لـه أمهيت - ٧٢
متكينيـة لتحســـني حالــة املــرأة الريفيــة تشــتمل علــى تصميــم 
وتنفيــذ إطــار للسياســة االقتصاديــة الشــــاملة ونظـــم للدعـــم 
االجتمـاعي. علـى أن يراعـى يف ذلـك املنظـــور اجلنســاين، ممــا 
يغطي األدوار اإلنتاجية وأدوار الرعايــة الـيت تضطلـع ـا املـرأة 
ويشجع على زيادة املساواة يف تقسيم العمل بـني اجلنسـني يف 

األسرة. 



01-5013213

A/56/268

ودف التوصيات الـواردة أدنـاه إىل ضمـان حصـول  - ٧٣
املرأة على منافع فرص العوملـة وإىل احلـد مـن آثارهـا الضـارة. 
ـــــع  وينبغـــي لتنفيـــذ هـــذه التوصيـــات أن يســـتند، علـــى مجي
املستويات إىل احتياجات املرأة واألولويات اخلاصـة ـا والـيت 
يتم حتديدها يف سياق عمليات املشاركة الريفيـة، مـع التركـيز 
ــرأة  علـى اـاالت التاليـة: حقـوق اإلنسـان ومعايـري العمـل؛ امل
وكسب العيش والعمل؛ التمكـني وبنـاء القـدرات مـن خـالل 
التدريــــب والتكنولوجيــــا واخلدمــــات األساســــية؛ اهلجــــــرة 

والعالقات اجلنسانية؛ مواصلة البحوث ووضع السياسات. 
 

حقوق اإلنسان ومعايري العمل  ألف -
ينبغـي للحكومـات والربملانـات أن تراعـــي آراء املــرأة  - ٧٤
عنـد صياغـة القوانـني واألنظمـة اجلديـدة وعنـد تغيـري القوانــني 
املوجودة اليت تتعارض مع مبدأ املساواة بني النسـاء والرجـال. 
وينبغي الترويج الختاذ تدابري عملية ترمـي إىل تنفيـذ الصكـوك 

الدولية. 
ــــرأة الريفيـــة  وينبغــي للحكومــات أن تطبــق علــى امل - ٧٥
ــــة  بصـــورة كاملـــة مجيـــع صكـــوك حقـــوق اإلنســـان املتصل
ــــه عنايـــة خاصـــة لتطبيـــق الـــدول  بــاملوضوع. وينبغــي توجي
األطـراف للمـادة ١٤ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشــكال 

التمييز ضد املرأة. 
وينبغي للجنة املعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة  - ٧٦
أن تضــع توصيــة عامــة بشــأن املــادة ١٤ مــن االتفاقيــــة وأن 
تطلـب مـن احلكومـات املقدمـة للتقـارير أن تـم حتديـدا حبالــة 

املرأة الريفية يف سياق العوملة. 
وينبغي أن يعترف بصــورة كاملـة غـري مشـروطة حبـق  - ٧٧
املرأة يف امللكية واإلرث على قدم املساواة وأن ينفذ هذا احلق 
ــــات احلمايـــة  علــى هــذا األســاس. وينبغــي أن توفــر احلكوم
والتعزيـز لالمتثـال للمعايـري الدوليـة املتعلقـــة باملســاواة، مبــا يف 
ذلـك حـق املـرأة يف امللكيـة. وينبغـي للحكومـــات أن تضطلــع 

ــــة لدعـــم تنفيـــذ القراريـــن ١٣/٢٠٠٠  بكــل اجلــهود الالزم
و ٣٤/٢٠٠١ اللذيـــن اختذمـــا جلنـــة حلقـــوق اإلنســــان يف 
دورتيـها السادسـة واخلمسـني والسـابعة واخلمســـني، واللذيــن 
يركزان على مساواة املـرأة يف احلقـوق املتعلقـة مبلكيـة األرض 
وغريهـا مـن املمتلكـات واحلصـــول عليــها والســيطرة عليــها، 
وعلى إتاحة احلصول على السكن املالئم على قدم املساواة. 

وينبغي للحكومات واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك  - ٧٨
منظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـــري احلكوميــة أن تنشــر 
الوعـي حبقـوق امللكيـة القانونيـة للمـرأة الريفيـــة، علــى أســاس 
األولويـة، وذلـك مـن خـــالل: (أ) تعميــم الصكــوك القانونيــة 
الوطنيــة والدوليــة؛ (ب) حمــــو األميـــة لـــدى املـــرأة الريفيـــة؛ 
(ج) توفري املساعدة القانونية؛ (د) زيادة الوعي فيما يتعلق مبـا 
يوجد من متييز؛ (هـ) وتدريب املنفذين بصورة تراعي املنظـور 

اجلنساين. 
وينبغي إدماج اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغريهـا  - ٧٩
مـن املعايـري الدوليـة املتعلقـة باملسـاواة بـــني اجلنســني وحقــوق 
اإلنسان يف القوانني الوطنية ومدونات قواعد السلوك اخلاصـة 
بالشـــركات عـــرب الوطنيـــة. وينبغـــي أن تقـــــوم احلكومــــات 
واملنظمـات الدوليـة املعنيـة (مـن قبيـل منظمـة العمـــل الدوليــة) 
والنقابـات واملنظمـــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن اجلــهات 

الفاعلة يف اتمع املدين، برصد التقيد ذه املعايري. 
وينبغــي تنظيــم الــربامج التدريبيــة واملناقشــــات الـــيت  - ٨٠
تسـتهدف كـال مـن املـرأة الريفيـة والرجـل الريفـــي لتوعيتــهما 
فيمــا يتعلــق باملســــائل اجلنســـانية، ويتعـــني أن تقـــوم بذلـــك 
احلكومــات الوطنيــة واحملليــة وجمموعــــات حقـــوق اإلنســـان 
ـــن املنظمــات غــري احلكوميــة بغيــة التشــجيع علــى  وغريهـا م
مشـــاركة الرجـــال يف أدوار تربيـــة األطفـــال ويف الواجبــــات 

املرتلية. 
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وينبغــي للحكومــات أن تســتبعد التميــيز يف العمـــل،  - ٨١
سواء مبوجب القانون أو حبكم الواقع، ضد العمال املـهاجرين 
وأن تلغي كل اللوائح التمييزية اليت تؤثـر علـى ظـروف احليـاة 
وفــرص العمــــل فيمـــا يتعلـــق بالعمـــال الريفيـــني يف املنـــاطق 

احلضرية، حسب االقتضاء. 
وينبغـــي للحكومـــات ومجاعـــات حقـــوق اإلنســــان  - ٨٢
ــــة  واجلماعـــات النســـائية أن توفـــر املعلومـــات للمـــرأة الريفي
ــــق حبقوقـــها وباملعايـــري الدوليـــة اخلاصـــة  املــهاجرة فيمــا يتعل
باملساواة. كذلك، ينبغـي أن تقـوم احلكومـات بـتزويد النسـاء 
مبا يلزمهن من مساعدة قانونية واستشارية، حسب االقتضاء. 

 
املرأة وكسب العيش والعمل  باء -

ينبغي أن تعمل احلكومات والقطاع اخلـاص واتمـع  - ٨٣
املدين بصورة مشتركة علــى وضـع السياسـات واملشـاريع وأن 
تزيد من املوارد املخصصة لتحسني اهليـاكل األساسـية وتوفـري 

فرص العمل يف املناطق الريفية. 
ــــوم  وينبغـــي للحكومـــات والســـلطات احملليـــة أن تق - ٨٤
بتحليل عمل املؤسسات املالية يف املنـاطق الريفيـة بغيـة جعلـها 
متاحة بصورة أفضل للمـرأة الريفيـة. وينبغـي أن يشـمل ذلـك 
نظـم االئتمـان الدائـــر القــادرة متامــا علــى مســاعدة املشــاريع 

التعاونية يف املناطق الريفية. 
ينبغي أن تقوم احلكومات واهليئات املاحنة واملنظمات  - ٨٥
غري احلكومية والقطاع اخلاص بوضع برامج حمددة للمسـاعدة 
وللخدمات االستشارية دف إىل تطوير املهارات االقتصادية 
للمرأة الريفية يف العمل املصريف والتجارة احلديثة واإلجراءات 

املالية مبا يتفق مع احتياجات اقتصاد السوق. 
وينبغي للحكومات أن حتمي املوارد الوطنية والتنـوع  - ٨٦
البيولوجي باستخدام اللوائح املناسبة اخلاصة بالسياسة العامــة، 
وعليــها أن تســـتثمر يف الســـياحة اإليكولوجيـــة والثقافيـــة يف 

ـــة لتمكــني املــرأة الريفيــة مــن اســتنباط أنشــطة  املنـاطق الريفي
اقتصادية جديدة. 

وينبغي أن تعترف احلكومات الوطنية واحمللية وخـرباء  - ٨٧
التنمية مبا لدى املـرأة الريفيـة مـن معـارف وخـربات أصليـة يف 
إنتـاج الكفـاف واإلدارة البيئيــة، باعتبــار ذلــك مــوردا يتعــني 

إدماجه يف الربامج الرمسية. 
وينبغـي أال يقتصـر الدعـــم الــذي تقدمــه احلكومــات  - ٨٨
واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــــاص للمـــرأة علـــى 
املشاريع الصغرى. وينبغـي أن يوجـه هـذا الدعـم إىل مشـاريع 
ـــرأة املســاعدة لتوســيع مشــاريعها  خمتلفـة احلجـم وأن تلقـى امل

حسب احتياجاا وإمكانياا يف بيئتها. 
وتعزيزا ملشاركة املرأة يف سوق اليـد العاملـة وحتسـني  - ٨٩
قدرــا التفاوضيــة وتيســري اتصاالــا االجتماعيــة، ينبغـــي أن 
تقدم احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص 
الدعم للمبادرات الرامية إىل تعزيز الشبكات االجتماعيـة الـيت 

تعترب مصدرا للعون واملعلومات. 
 

ـــاء القــدرات مــن خــالل التدريــب  التمكـني وبن جيم -
والتكنولوجيا واخلدمات األساسية 

ينبغي أن تقوم احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة  - ٩٠
ووسائط اإلعالم اجلماهريي وغــري ذلـك مـن اجلـهات الفاعلـة 
يف اتمع الدويل، بتنظيم احلمالت التثقيفية ومحـالت التوعيـة 
الــيت ــدف إىل حتويــل املعايــري الثقافيــة باجتــاه املســاواة بـــني 
اجلنسـني، وعليـها أن تشـجع القطـــاعني اخلــاص والعــام علــى 

زيادة تفهم املسائل اجلنسانية. 
ينبغي االستمرار يف إعطاء صفة األولوية العليا لتعليـم  - ٩١
املرأة الريفية وتدريبـها وتوفـري املعلومـات هلـا. وينبغـي توسـيع 
نطــاق خدمــات املعلومــات املتاحــة للمــــرأة الريفيـــة املنشـــئة 
ــدة  للمشـاريع، وذلـك علـى أسـاس حتليـل فـرص السـوق اجلدي

والسريعة التغري. 
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وينبغـــي لـــربامج التدريـــب الزراعـــــي واملؤسســــات  - ٩٢
التعليميـــة أن تعـــدل مناهجـــها الدراســـــية وطرائــــق عملــــها 
لالسـتجابة الحتياجـات املـرأة الريفيـة يف سـياق عـاملي متغـــري. 
ـــات  كمــا يتعــني أن توفــر هــذه الــربامج واملؤسســات املعلوم

للمرأة الريفية فيما يتعلق بفرص العمل الناشئة. 
وينبغي للحكومات والسلطات احمللية أن تضع برامـج  - ٩٣
التبادل على مستوى املدارس للفتيـات الريفيـات واحلضريـات 
ــــة يف البيئتـــني والطالعـــهن علـــى  لتعريفــهن بظــروف املعيش

الفرص املتاحة يف كل منهما. 
ينبغي أن تعمل احلكومات واملنظمات الدولية، مبـا يف  - ٩٤
ذلك منظومة األمم املتحدة، واملؤسسات التعليمية واملنظمات 
غـري احلكوميـة علـى خلـق الفـرص للمـرأة الريفيـة مـن خمتلـــف 
املنــاطق والبلــــدان لتبـــادل اخلـــربات واملعلومـــات والتواصـــل 

واالشتراك يف مشاريع نافعة لطريف التبادل. 
وينبغـي تنشـــيط دعــم احلكومــات والقطــاع اخلــاص  - ٩٥
للمرأة الريفية لتمكينها مـن الوصـول إىل الفـرص الـيت تتيحـها 
تكنولوجيــــات املعلومــــات واالتصــــاالت والتكنولوجيــــــات 
الزراعيــــة اجلديــــدة. وال بــــد مــــــن إتاحـــــة مرافـــــق هـــــذه 

التكنولوجيات على مستوى القرية الريفية. 
وينبغـــي للحكومـــات أن تكفــــل توفــــري اخلدمــــات  - ٩٦
األساسـية يف التعليـم والصحـة، مبـا يف ذلـك اخلدمـات اخلاصــة 
بـاألم والطفـل، وأن تصمـم هـذه اخلدمـات وفقـا الحتياجــات 
املرأة والفتاة يف الريـف، مبـا يف ذلـك اسـتخدام برامـج التعليـم 
مـن بعـــد والتعليــم غــري الرمســي. ويتعــني أن يســاند القطــاع 

اخلاص هذه األنشطة. 
وينبغي أن تقدم احلكومـات والقطـاع اخلـاص الدعـم  - ٩٧
للمبادرات اتمعية للعنايـة باألطفـال املـهجورين و/أو األيتـام 

وغريهم من أفراد اتمع الضعفاء. 

ولتحسني الوضع التفاوضي للمــرأة الريفيـة والنـهوض  - ٩٨
مبـهاراا يف إطـار األسـرة واتمـع احمللـــي، ولتعزيــز احترامــها 
للـذات وثقتـها بـالنفس ووعيـها حبقوقـها، ينبغـي للحكومـــات 
الوطنية واحمللية واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة 

أن توفر التدريب للمرأة الريفية فيما يتعلق ببناء القدرات. 
وينبغي للحكومات واألحزاب السياسـية والسـلطات  - ٩٩

احمللية واملنظمات غري احلكومية أن  
تيسـر مشـاركة املـرأة يف هيئـات اختـاذ القــرار  (أ)
ــــاء  علــى الصعيــد احمللــي وذلــك بتوفــري برامــج التدريــب وبن
ــــــا. وينبغـــــي اســـــتحداث برامـــــج لألعمـــــال  القــــدرات هل
التصحيحيـــة،تشـــمل حتديـــد حصـــص فيمـــا يتصـــل ببلــــوغ 

األهداف وذلك كتدبري مؤقت، حسب االقتضاء؛ 
ـــة علــى  دعـم وتشـجيع مشـاركة املـرأة الريفي (ب) 
قــدم املســاواة للقيــام بــــدور الرئاســـة يف رابطـــات املنتجـــني 

الريفيني. 
 

اهلجرة والعالقات اجلنسانية  دال -
١٠٠ -ينبغــي للمنظمــات غــري احلكوميــة أن تنظــــم برامـــج 
التدريب للنساء الاليت يتعني عليهن أن يتحملن قدرا أكرب من 
املسؤولية بسبب غيـاب أفـراد األسـرة الذكـور، وذلـك دعمـا 

هلن يف أداء مجيع املهام املتعلقة باحتياجات العمل اجلديدة. 
١٠١ -وينبغـي للحكومـات أن تعمـل بالتعـــاون مــع املنظمــة 
ـــــب  الدوليـــة للـــهجرة علـــى الـــترويج لوضـــع برامـــج التدري
واخلدمـات وإنشـاء املراكـز اتمعيـة للمـرأة الريفيـــة املــهاجرة 
دف النهوض مبهاراا وتوفـري املعلومـات هلـا فيمـا يتعلـق مبـا 
يوجد من قوانني وعادات وتقاليد ثقافية يف البلدان املستقبلة. 
١٠٢ -وينبغـي للحكومـات واملؤسســـات املاليــة واملنظمــات 
غـري احلكوميـة أن توفـر للمجتمعـات احملليـة وللمـرأة املـــهاجرة 
املعلومــات عــن الطرائــق احلديثــة لإلدامــة املاليــــة واألعمـــال 
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املصرفية وفرص االستثمار لتمكينها من احلصـول علـى أفضـل 
عائد مما يرسل من املال إىل الوطن أو ما يدخر منه. 

١٠٣ -وينبغـــي للجـــهات املاحنـــة أن توفــــر الدعــــم املــــايل 
للمنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف توفـري املشـــورة املباشــرة 

للمرأة املهاجرة من املناطق الريفية. 
١٠٤ -ونظــــرا لــــتزايد االجتــــار بــــاملرأة والطفــــل، ينبغـــــي 
للحكومــات واملنظمــات الدوليــة ووكــاالت إنفــاذ القوانــــني 
ــــة  الوطنيــة والدوليــة، أن توفــر احلمايــة الفعالــة للمــرأة الريفي

املهاجرة وألطفاهلا وأن حتيطها علما حبقوقها. 
 

مواصلة البحوث ووضع السياسات  هاء -
ــــة، مبـــا فيـــها  ١٠٥ -ينبغــي للحكومــات واملنظمــات الدولي
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، ومعاهد البحـوث أن جتمـع 
البيانات وأن تقوم بتحليل أثـر العوملـة علـى اتمعـات الريفيـة 
انطالقـا مـــن املنظــور اجلنســاين. وينبغــي أن تكــون البيانــات 
واملعلومـات مفصلـة حسـب املنطقـة واجلنـس وأن تكـون ذات 
سـياق حمـدد حبيـث تعكـس عمـل املـرأة الريفيـــة، مبــا يف ذلــك 
عملـها يف القطـاع غـري الرمسـي. وينبغـي اتبـاع ذلـك ببحـــوث 
ـــف الســياقات االقتصاديــة  جتريبيـة ودراسـات حـاالت يف خمتل
ـــر التحديــات الــيت تواجهــها  واالجتماعيـة الثقافيـة، بغيـة تقدي

املرأة الريفية والفرص اليت تتفتح أمامها. 
١٠٦ -وينبغــي للحكومــات واملنظمــات الدوليــة، مبــا فيـــها 
مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، أن تضــاعف جــــهودها 
الرامية إىل إظهار عمـل املـرأة غـري املدفـوع يف األسـر املعيشـية 
ـــــة ويف وضــــع السياســــات  الريفيـــة، يف اإلحصـــاءات الوطني

وتنفيذها ورصدها. 
١٠٧ -وينبغـي ملعـاهد البحـــوث أن تــدرس الطبيعــة املتغــرية 
لألسرة املعيشية وللعالقات اجلنسانية يف املناطق الريفية ضمـن 
اإلطــار العــاملي احلــايل، بغيــة متكــني احلكومــات واملنظمــات 
الدولية من تعديل سياسـاا وبراجمـها لالسـتجابة الحتياجـات 

املرأة الريفية. 

ــــاهد  ١٠٨ -وينبغــي تشــجيع املنظمــة الدوليــة للــهجرة ومع
البحـوث الوطنيـة والدوليـة علـى إجـــراء حبــوث مقارنــة علــى 
األجـل الطويـل لتوثيـق األمنـاط املختلفـة للـهجرة وأثرهـا علـــى 

العالقات اجلنسانية واهلويات اجلنسانية طوال دورة اهلجرة. 
١٠٩ -وينبغــي أن تضطلــع احلكومــات ومعــــاهد البحـــوث 
والقطــاع اخلــاص بدراســات خاصــة لوضــع أفضــــل منـــوذج 
ملشاركة املرأة الريفية يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، 
وخاصة فيما يتصل بالتحضري للمؤمتر العاملي للعاملني يف جمال 

املعلومات(١١). 
١١٠ -وعمال على تنفيذ نتائج اجتماع فريق اخلرباء بصـورة 
متسقة، وتنسيق جهود خمتلف اجلهات الفاعلة لتحسـني حالـة 
املرأة الريفية، ينبغي أن يعقد اجتماع مشـاورة رفيـع املسـتوى 
ـــة ويعــىن بوضــع األولويــات وحتديــد  وخيتـص بالسياسـة العام
ــــة القصـــوى الحتياجـــات املـــرأة  االســتراتيجيات ذات األمهي

الريفية وتطلعاا يف سياق العوملة. 
١١١ -وقـد ترغـب اللجنـة املعنيـة بوضـــع املــرأة يف أن تــويل 
اهتمامـــا حبالـــة املـــرأة الريفيـــة يف ســـياق مداوالـــــا حــــول 
املوضوعات املتصفة باألولوية والواردة يف برنامج عملها لعدة 

سنوات. 
ـــم املتحــدة ولرباجمــها  ١١٢ -وينبغـي لوكـاالت منظومـة األم
العاملــة يف حقــل التنميــة أن تنظــر يف االحتياجــــات اخلاصـــة 
للمرأة الريفية يف سياق العوملـة وأن تسـتنبط الوسـائل لتمكـني 
املرأة الريفية. وعليها أيضا أن تكفل إدخـال املنظـور اجلنسـاين 

بصورة متسقة ثابتة يف سياساا وبراجمها. 
  

احلواشي 
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤ –١٥ أيلول/  (١)
ســبتمرب ١٩٩٥، ( منشــورات األمــم املتحــــدة ، رقـــم املبيـــع 

A.96.IV.13) الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 

ـــم  تقريـر املؤمتـر العـاملي السـتعراض وتقييـم منجـزات عقـد األم (٢)
املتحدة للمرأة: املساواة والتنمية والسـالم، نـريويب ، ١٥ –٢٦ 
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ـــة ١٩٨٥ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  متـوز/ يولي
A.85.IV.10) الفصل األول، الفرع ألف.  

تقرير املؤمتر العاملي الرابع ٠٠٠٠ ، املرفق األول.   (٣)
ـــام   انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لع (٤)
ــــاين ،  ٢٠٠٠ ، امللحـــق رقـــم ٣، (E/2000/23) ، الفصـــل الث

الفرع ألف.  
 ،(E/2001/3) انظر املرجع نفسه، لعام ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٣ (٥)

الفرع ألف. يصدر فيما بعد.  
 E/CN.4.1998/2-E/CN.4/ انظر الفرع الثاين - ألف من الوثائق (٦)
 E/CN.4.1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45 ،Sub.2/1997/50

و E/CN.4.2000/2-E/CN.4/Sub.2/ 1999/54، على التوايل. 
انظر الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي ، عـام  (٧)
١٩٩٨، امللحــق رقــم ٧ (E/1998/27) الفصــل األول، الفـــرع 

دال.  
يعتــرب األطفــال، بغــض النظــر عــن العمـــر، عنصـــرا هامـــا يف  (٨)
استراتيجية األسرة للبقاء. وهـم يقومـون مبختلـف مـهام العمـل 
املنـزيل واإلنتاج املنـزيل فضال عن إدرار الدخل النقدي بـالعمل 

يف القطاع غري الرمسي أساسا. 
تزانا توسي، ز. (١٩٩٥) ”النماء والتكيف وسـوق العمـل“.  (٩)
ورقة قدمت يف املؤمتر الرابع للرابطة الدولية لالقتصاد النسائي. 

البنك الدويل، واشنطن العاصمة. 
انظر الدراسة االستقصائية العامليـة لعـام ١٩٩٩ عـن دور املـرأة  (١٠)
يف التنميـة: العوملـة ونـــوع اجلنــس والعمــل (منشــورات األمــم 

املتحدة، رقم املبيع E.99.IV.8 ) الفصل الرابع، الفرع باء.  
قرر جملس االحتاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف  (١١)
٢٨ متوز/ يوليه ٢٠٠١، الشروع يف التحضـري للمؤمتـر العـاملي 
الذي سيعقد يف عام ٢٠٠٣ حتت رعاية االحتاد، وذلك بتعاون 

وثيق مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة املهتمة األخرى. 
 

 


