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 مقدمة   -أواًل  
تعتــرف اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة باإلســهامات احليويــة للمــرأة     - 1

احلقـوق.   ومحايـة هـ    الريفية، وباحلاجة املاسة إىل حتسني االعتـراف حبقـوق اإلنسـان الـ   ـا      
 شـ  اللجنة، من خـالل مالحظااـا اخلتاميـة وتوصـيااا العامـة السـابقة، أوجهـًا         شخصتوقد 

ة الريفية تعاين فيها من التمييـز. ويف هـ   التوصـية العامـة، توضـج اللجنـة مـا يقـع         مازالت املرأ
 14على الدول األطراف من التزامات بضمان حقـوق املـرأة الريفيـة، مـع التركيـز علـى املـادة        

الـ  تعتـرف بالوضـع املتفـرد للمـرأة      ومن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،   
ط الضـوء علـى التزامـات ةـددة للـدول األطـراف بـاالعتراف حبقوقهـا وتعزيزهـا          الريفية وتسـل 

 ومحايتها.  
هي احلكم الوحيد الوارد يف معاهدة دوليـة حلقـوق اإلنسـان الـ ي  ـت        14واملادة  - 2

حتديــدًا بــاملرأة الريفيــة. مجــ  أن مجيــع احلقــوق املنصــوا عليهــا يف االتفاقيــة تنطبــق علــى املــرأة  
لــدول ايف ســياق االتفاقيــة ككــل. وينبتــي أن تتنــاول      14ر املــادة فس ــب أن ت الريفيــة، و ــ 

التقـارير، مجيــع املــواد الـ  تــمتثر علــى  تـع النســاء والفتيــات الريفيــات     لــدإ إعــداداألطـراف،  
وسـائر أحكـام    14بني املادة  القائمة باحلقوق. وبناًء عليه، تبحث ه   التوصية العامة الروابط

االتفاقية. ونظـرًا ألن العديـد مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة يتنـاول حالـة املـرأة الريفيـة ويهيـ             
فرصة هامة للنهوض مبمتشرات العملية وممتشرات النتائج على السـواء، فـ ن القصـد احملـدد مـن      

  التزامااـا يف مـا يتعلـق    ه   التوصية العامة هو تقـد  توجيهـات للـدول األطـراف بشـأن تنفيـ      
تركز على املرأة الريفية يف البلـدان الناميـة،    34باملرأة الريفية. ولئن كانت التوصية العامة رقم 

م بـه أن املـرأة   بعض عناصرها يتعلق أيضًا حبالة املرأة الريفية يف البلدان املتقدمة. ومن املسـل  ف ن 
التمييز والتحديات يف خمتلف اجملاالت، مبـا يف للـ     ، تعاين منلريفية، ح  يف البلدان املتقدمةا

ــى      ــول علـ ــة احلصـ ــة، وإمكانيـ ــية والعامـ ــاة السياسـ ــاركة يف احليـ ــادي، واملشـ ــتمكني االقتصـ الـ
 ت املهاجرات الريفيات يف العمل.اخلدمات، واستتالل العامال

  
 معلومات أساسية   -ثانيًا  

ان العـا.. وهـي تـمتدي دورًا حاسـم     سـك يف الوقت احلـا،، تشـكل املـرأة الريفيـة ربـع       - 3
يف تأمني وحتسني سـبل العـيا الريفيـة وتعزيـز اجملتمعـات احملليـة الريفيـة. ويف السـنوات          األمهية

األخ ة، كونت اللجنة جمموعة كب ة من االجتـهادات القضـائية املتعلقـة حبقـوق املـرأة الريفيـة       
ات اخلتاميـة. واعترفـت عـدة مـمت رات     والتحديات ال  تواجهها، وال سيما من خالل املالحظ

لألمم املتحدة بدور املرأة الريفية يف جماالت الزراعة، والتنمية الريفية، والت اء والتت يـة، واحلـد   
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. ومن مّث يلزم توجيه املزيد من االهتمام املخص  للمرأة الريفيـة، حسـبما اعت ـر ف    (1)من الفقر
 به يف أهداف التنمية املستدامة.  

ك اللجنة أن املـرأة الريفيـة مـا زالـت تواجـه عوائـق منهجيـة مسـتمرة حتـول دون          وتدر - 4
 تعها الكامل حبقوق اإلنسـان، وأن األحـوال تـدهورت يف حـاالت عديـدة. ويف دول كـث ة،       
مازالت حقوق املرأة الريفية واحتياجااا ال ت َتَنـاول بالقـدر الكـايف أو ت َتَجاَهـل يف القـوانني ويف      

مليزانيات واستراتيجيات االستثمار الوطنية واحمللية، على مجيع املسـتويات. وحـ    السياسات وا
إن و ج َدت أي قوانني وسياسات تراعي حالـة املـرأة الريفيـة وتتـوخى تـداب  خاصـة ملعا تـها،        

 ف هنا ال ت َنف   يف كث  من األحيان.  
سانية واإلمنائية الـ  تتـوافر   في كل ممتشر من املمتشرات ا نفعلى الصعيد العاملي، أما  - 5

بيانات بشأهنا، باستثناء حاالت قليلة، تعاين املرأة الريفية أحوااًل أسوأ بكث  من الرجل الريفـي  
، وتعاين املرأة الريفيـة الفقـر واإلقصـاء أكثـر مـن مج هـا. وهـي        (2)ومن املرأة والرجل احلضريني

راضي واملوارد الطبيعيـة. وهـي تتحمـل مجالبيـة     تواجه  ييزًا منهجيًا يف إمكانية حصو ا على األ
عبء العمل مج  املدفوع األجر بسبب األدوار ا نسانية النمطية وعدم املساواة داخـل األسـرة   

واخلــدمات، مبــا يف للــ  مــا يتعلــق ب نتــاج األمج يــة    ا ياكــل األساســيةاملعيشــية واالفتقــار إىل 
مـا، كـث ًا مـا تشـترك يف أعمـال مجـ   منـة         وأعمال الرعاية. وح  حني توظ ف رمسيًا يف عمـل 

وخطرة بأجر ضعيف دون محاية اجتماعية. وتقل احتمـاالت حصـو ا علـى التعلـيم وتتعـرض      
ملخــاطر أكــ  أن تقــع ضــحية لالشــار بالبشــر واإلجبــار علــى العمــل، ولــزواج األطفــال و أو     

(. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18الزواج القسري ومج  للـ  مـن رارسـات ضـارة )انظـر      
مـن أسـباب نكـن الوقايـة منـها،       الوفاةوهي أكثر عرضة لإلصابة باألمراض وسوء التت ية، أو 

 وتعاين احلرمان بوجه خاا يف ما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية.  
واملرأة الريفية أيضًا أكثر احتمااًل أن تسـتبعد مـن مناصـب القيـادة وصـنع القـرار علـى         - 6

مجيع املستويات. وهي تتضرر أكثر من مج ها من العنـف ا نسـاين وعـدم إمكانيـة اللجـوء إىل      
وإىل سبل االنتصاف القانونية الفعالة. وتتضج جبالء ضـرورة عـدم شاهـل أمهيـة  كـني       القضاء

_________________ 

للمــرأة الريفيــة . وكــان املوضــوع لو األولويــة يف  تشــرين األول أكتــوبر بوصــفه  اليــوم الــدو،   15ع ــي ن يــوم  (1) 
الـدورة السادســة واخلمسـني للجنــة وضـع املــرأة أيضـًا هــو  كـني املــرأة الريفيـة ودورهــا يف القضـاء علــى الفقــر        

 وا وع ويف التنمية والتحديات الراهنة.

(. A.10.XVII.11رقـم املبيـع      )منشـورات األمـم املتحـدة،   : اجتملهامل  إحصصاملتا   2010املرأة يف العامل   انظر   (2) 
 .unstats.un.org/unsdمتاح على الرابط التا،: 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/31
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فيــة وقــدراا علــى تقريــر مصــ ها ووضــعها يف عمليــة صــنع القــرار واحلكــم. فحــني    املــرأة الري
 ت َتجاَهل ه   األمور، ختل الدول بتقدمها هي نفسها.

  
ــدول األطــراف باحت   -ثالثًا   ـــااللتزامــات الرئيســية لل ــة وإعمــــــ ـــرام ومحاي ــوق ـــــ ال حق

 املرأة الريفية
   2و 1تطبيق أحكام املادتني  -ألف 

من االتفاقية على مجيع النساء، ويتعلـق جبميـع    1ينطبق تعريف التمييز الوارد يف املادة  - 7
علــى أن  2أشــكال التمييــز، رــا  عــل انطباقــه علــى املــرأة الريفيــة أمــرًا بــديهيًا. وتــن  املــادة    

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي ترتبط ارتباطًا ال ينفصـم بسـائر   
 منـها. ومـن أجـل االمتثـال ألحكـام املـادة       14حكام املوضوعية لالتفاقية، مبا يف لل  املادة األ
ــأي أفعــال أو        2 ــان ب ــدول األطــراف عــن اإلتي ــع ال ــة،  ــب أن  تن ــاملرأة الريفي ــق ب يف مــا يتعل

 .  هاإمجفاالت تنطوي على  ييز ضد
ــة الطــر األ وتتســبب - 8 ــة أو مجــ   القانوني ــة  خــربشــكل  الئمــة املتمييزي ــنظم القانوني ، وال

ــة،      ــة والثقافي املعقــدة، وحــاالت الــااع ومــا بعــد الــاع، وقلــة املعلومــات، والقيــود االجتماعي
دون قدرة املرأة الريفية على اللجوء إىل القضاء. ومن بـني العوامـل الـ      يف احليلولةمعًا  جمتمعة

يف املنـاطق الريفيـة، الوجـود     تسهم يف ترسيخ القوالب النمطية واملمارسات التمييزية، ال سـيما 
. يف كـث  مـن األحيـان    املوازي لقوانني ومرجعيات تشريعية وعرفية ودينية متداخلة ومتضـاربة 

وتعيا كثـرة مـن النسـاء والفتيـات الريفيـات يف جمتمعـات ةليـة تسـتخدم  ليـات العدالـة مجـ             
ااًل  ـن، فـ ن أي قواعـد    الرمسية لتسوية املنازعـات. ولـئن كانـت العدالـة مجـ  الرمسيـة أيسـر منـ        

 33معهـا ومـع التوصـية العامـة رقـم       لتتماشـى  أن ت عـد ل و ليات ال تتوافـق مـع االتفاقيـة  ـب     
 ( بشأن  وء املرأة إىل القضاء.2015)
وينبتي أن تكفل الدول األطراف أن تكون األطر القانونية مج   ييزية وأن تضـمن   - 9

، بسـبل  33القضـاء، مبـا يتماشـى مـع التوصـية العامـة رقـم        إمكانية  ـوء املـرأة الريفيـة إىل    
 منها ما يلي:

إجراء حتليل ألثر القوانني احلالية على ا نسـني بتـرض تقيـيم تأث هـا علـى       )أ( 
 املرأة الريفية؛
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سن تشريعات لتنظيم العالقة بني اآلليـات املختلفـة داخـل الـنظم القانونيـة       )ب( 
ــن تضــارب ال    ــددة بتــرض احلــد م ــة     املتع ــى املطالب ــة عل ــرأة الريفي ــدرة امل ــوانني وضــمان ق ق

 حبقوقها؛
)ج( إلكاء وعي املرأة الريفية وإملامها بالنواحي القانونيـة بتزويـدها مبعلومـات عـن      

 حقوقها القانونية وعن وجود نظم قانونية متعددة )حيثما وجدت(؛
نيـة جمانـًا   ضمان إمكانية احلصول على اخلدمات القانونية واملسـاعدة القانو  )د( 

 أو بتكلفة ميسورة؛
تعزيز التمكني القانوين للمرأة الريفية، بوسـائل مـن بينـها وضـع إجـراءات       )هـ( 

 قضائية وشبه قضائية مراعية للمنظور ا نساين؛
ــة ســبل       )و(  ــة إىل القضــاء بكفال ــرأة الريفي ــ  تعــوق  ــوء امل ــة احلــواجز ال إزال

 لرمسية وبدائل تسوية املنازعات؛وصو ا إىل  ليات العدالة الرمسية ومج  ا
ضمان سبل الوصـول فعليـًا إىل احملـاكم ومج هـا مـن  ليـات العدالـة، علـى          )ز( 

 سبيل املثال عن طريق توف  احملاكم املتنقلة ال  نكن للمرأة الريفية بلومجها؛
)ح( تــــوف  التــــدريب للقضــــاة واحملــــامني واملــــوظفني املكلفــــني ب نفــــال القــــوانني  

ــديني ومج هــم مــن الســلطات املختصــة واملــوظفني    واملســاعدي ن القــانونيني والزعمــاء التقلي
 .  املختصني يف املناطق الريفية بشأن حقوق املرأة الريفية واألثر السليب للتمييز ضدها

ولــن يتســم فهــم التمييــز ضــد املــرأة الريفيــة فهمــًا كــاماًل دون أن تمتخــ  يف االعتبــار     - 10
بني ا نسني النامجة عن سياسات االقتصاد الكلي. وكـث ًا مـا تعجـز الـدول      ج ور الالمساواة

عن االعتراف بدور النساء والفتيات الريفيـات يف العمـل مجـ  املـدفوع األجـر، ومسـامهتهن يف       
الناتج احمللي اإلمجا،، وبالتا،، يف حتقيق التنمية املستدامة. ونكن لالتفاقات الثنائيـة واملتعـددة   

املتعلقة بالتجارة والضرائب ومج ها من السياسات االقتصادية واملاليـة أن تـمتثر تـأث ًا     األطراف
سلبيًا كب ًا على حياة املرأة الريفية. وتمتثر أيضًا املسائل البيئية، مبا فيها تتـ  املنـاو والكـوار     

حيـان، وعـن   الطبيعية، النامجـة عـن االسـتخدام مجـ  املسـتدام للمـوارد الطبيعيـة يف كـث  مـن األ         
سوء رارسات إدارة النفايات، تـأث ًا ضـارًا علـى رفـا  املـرأة الريفيـة. وقـد تتسـبب السياسـات          

 املتصـلة مسـاواة القائمـة   الالواإلصالحات والقوانني احملايـدة جنسـانيًا يف تـدعيم وتعزيـز أوجـه      
 بكل ما لكر أعال .  

وينبتي أن تكفل الدول األطراف أن تكون سياسات االقتصـاد الكلـي، مبـا يشـمل      - 11
السياسات التجارية واملالية واالستثمارية، وك ل  االتفاقات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف،    
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ــزز     ــة، وأن تع ــرأة الريفي ــة الحتياجــات امل ــدراتمراعي ــتثمارية لصــتار    الق ــة واالس اإلنتاجي
النامجـة   بتي أن تعاجل اآلثار السلبية واملتباينة للسياسات االقتصـادية املنتجني من النساء. وين

حتريـر الزراعـة وحتريـر التجـارة العامـة،      يشمل على حياة املرأة الريفية وإعمال حقوقها، مبا 
األراضــي وامليــا  واملــوارد الطبيعيــة كســلع. وباملثــل، ينبتــي أيضــًا  ، واســتتاللصخصــةاخلو

فلـــوا تركيـــز سياســـاام املتعلقـــة باملســـاعدة اإلمنائيـــة علـــى       للشـــركاء يف التنميـــة أن يك 
 االحتياجات اخلاصة للمرأة الريفية.

وينبتي أن تتصدي الدول األطراف للمخاطر احملددة ال  ادد املرأة الريفية نتيجة  - 12
ــة، وتــ    ــاو، والكــوار  الطبيعي ــ  املن ــاف     دهورتت ــا  وا ف ــو  املي ــة، وتل األراضــي والترب

والتصـــحر، ومبيـــدات اآلفـــات واملـــواد الكيميائيـــة الزراعيـــة، والصـــناعات   والفيضـــانات
ــوع     ــدان التنـ ــة، وفقـ ــنة البيولوجيـ ــول، والقرصـ ــة احملصـ ــة األحاديـ ــتخراجية، والزراعـ االسـ
البيولــوجي، وال ســيما التنـــوع البيولــوجي الزراعـــي. وينبتــي أن ختفــف مـــن حــدة هـــ         

أة الريفيـة ببيئـة مأمونـة نظيفـة صـحية.      التهديدات وتقلـل مـن  ثارهـا، وأن تكفـل  تـع املـر      
وينبتي أن تتصدإ بفعالية ألثـر هـ   املخـاطر علـى املـرأة الريفيـة يف سـياق ختطـيط وتنفيـ           
مجيــع السياســات املتعلقــة بالبيئــة وتتــ  املنــاو، واحلــد مــن أخطــار الكــوار  والتأهــب  ــا   

ــة للمــرأة الريفيــة يف تصــميم    وختطــيط وتنفيــ  هــ     وإداراــا، وأن تكفــل املشــاركة الكامل
ــات      ــة النســاء والفتيــات الريفي ــدول األطــراف محاي السياســات. وينبتــي أيضــًا أن تكفــل ال

، بـدءًا مـن اإلنـ ار املبكـر وحـ  اإلمجاثـة       سائر األزماتوأمنهن يف مجيع مراحل الكوار  و
 واإلنعاش والتأهيل والتعم .  

علـة احملليـة مـن مجـ  الـدول      وينبتي أن تـنظم الـدول األطـراف أنشـطة ا هـات الفا      - 13
العاملــة يف نطــاق واليتــها القضــائية، مبــا يشــمل عمــل تلــ  ا هــات خــارج نطــاق احلــدود  

( بشــأن االلتزامــات األساســية للــدول  2010) 28اإلقليميــة. فــ ن التوصــية العامــة رقــم   
ء بالقضـا  2، تمتكد جمددًا الشرط الوارد يف الفقرة ) ( من املـادة  2األطراف مبوجب املادة 

علــى التمييــز مــن جانــب أي جهــة فاعلــة، عامــة أو خاصــة، الــ ي نتــد ليتطــي أفعـــال            
الشـــركات الوطنيـــة الـــ  تعمـــل خـــارج احلـــدود اإلقليميـــة. وينبتـــي أن تتمســـ  الـــدول  
األطراف بالتزامااا خارج نطاق احلدود اإلقليميـة يف مـا يتعلـق بـاملرأة الريفيـة، عـن طريـق        

تـدخل، بشـكل مباشـر أو مجـ  مباشـر، يف  تعهـا حبقوقهـا؛        مجلة أمور منـها مـا يلـي: عـدم ال    
واختال تداب  تنظيمية ملنع أي جهـة فاعلـة خاضـعة لواليتـها القضـائية، مبـا يف للـ  األفـراد         
والشركات والكيانات العامة، مـن التعـدي علـى حقـوق املـرأة الريفيـة أو انتـهاكها خـارج         

الدو، واملساعدة اإلمنائية، سواء كانـت   حدودها اإلقليمية؛ والتأكد من أن جهود التعاون
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ثنائية أو متعددة األطراف، تنهض حبقوق املرأة الريفية خـارج حـدودها اإلقليميـة. وينبتـي     
أن تتــوافر ســبل انتصــاف فعالــة ومالئمــة للنســاء الريفيــات املتضــررات حــني تنتــه  دولــة  

 طرف التزامااا املقررة خارج نطاق احلدود اإلقليمية.
ــم    - 14 ــة رق ــرأة   28و شــيًا مــع التوصــية العام ــدول األطــراف أن امل ــرف ال ، ينبتــي أن تعت

الريفية ليست فئة متجانسة، وكث ًا ما تواجه أشكااًل متداخلة للتمييز. وتعيا كثرة من نسـاء  
الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصـل أفريقـي يف منـاطق ريفيـة، ويعـانني مـن التمييـز        

لتتهن وطريقتهن التقليديـة يف العـيا. أمـا النسـاء الريفيـات الـالني ينـتمني إىل        بسبب اثنيتهن و
أقليات إثنية أخرإ أو إىل أقليات دينيـة، وكـ ل  ربـات األسـر املعيشـية، فقـد يـواجهن أيضـًا         
معدالت أعلى للفقر ومجـ   مـن أشـكال اإلقصـاء االجتمـاعي. وتعـاين أيضـًا النسـاء العـامالت          

فيهن الفالحـات والراعيـات واملهـاجرات وصـيادات السـم  واللـواني ال        يف مناطق ريفية، مبن
، من أشكال متداخلة للتمييز أكثر من مج هن. وكمـا هـو معتـرف بـه يف التوصـية      أرضًانلكن 

النســاء لوات اإلعاقــة  واجهــت( بشــأن النســاء لوات اإلعاقــة، فلــئن 1991) 18العامــة رقــم 
لـ وات اإلعاقـة   ت احليـاة، فـ ن هـ   هـي احلـال عينـها       حتديات فريدة من نوعها يف مجيع جماال

ــة بســبب قلــة ســبل     ا للــواني يعشــن يف منــاطق ريفيــة. فقــد يتضــاعف التمييــز يف املنــاطق الريفي
احلصول بشكل مالئـم علـى خـدمات مـن بينـها امليـا  والصـرف الصـحي والكهربـاء والرعايـة           

املالئم ثقافيًا. وكما هـو معتـرف   وع الصحية ورعاية األطفال واملسنني، والتعليم الشامل للجمي
( بشأن املسنات ومحايـة حقـوقهن اإلنسـانية، قـد تعـاين      2010) 27به يف التوصية العامة رقم 

النساء املسـنات واألرامـل أيضـًا مـن الوصـم والعزلـة يف املنـاطق الريفيـة، رـا يعرضـهن ملخـاطر            
ات، مبــن فــيهن ربــات األســر  أكــ  مــن ســوء املعاملــة. وإضــافة إىل للــ ، فــ ن النســاء الريفيــ   

املعيشـية، الـالني يعشـن يف منـاطق متضـررة مــن نزاعـات، يـواجهن مشـاكل أمنيـة ومزيـدًا مــن           
 العوائق ال  حتول دون  تعهن حبقوقهن.

وينبتي أن تقضي الـدول األطـراف علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد فئـات النسـاء           - 15
ل، ينبتـي أن تكفـل الـدول األطـراف للفئـات      الريفيات احملرومة واملهمشة. فعلى سبيل املثا

احملرومـــة واملهمشـــة مـــن النســـاء الريفيـــات، مبـــن فـــيهن املنتميـــات إىل الشـــعوب األصـــلية 
واملنحــدرات مــن أصــل أفريقــي واملنتميــات إىل األقليــات اإلثنيــة والدينيــة، وربــات األســر   

ــًا، املعيشــــية والفالحــــات والراعيــــات، وصــــيادات الســــم ، واللــــواني ال نلكــــن   أرضــ
ااع، احلمايـة مـن األشـكال املتداخلـة للتمييـز      الـ مـن   املتضـررات والريفيـات   ،واملهاجرات

وأن تضــمن إمكانيــة حصــو ن علــى التعلــيم والعمــل، وامليــا  والصــرف الصــحي والرعايــة  
الصحية، ضمن خدمات أخرإ. وينبتي أن تضع الدول األطراف سياسات وبرامج تكفـل  
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ت اإلعاقة باحلقوق على قدم املساواة، بوسـائل مـن بينـها ضـمان      تع النساء الريفيات لوا
تزويد ا ياكل األساسية واخلدمات بالتسهيالت اخلاصة باألشخاا لوي اإلعاقـة. وينبتـي   
باملثــل أن تكفــل الــدول األطــراف  كــني املســنات الريفيــات مــن احلصــول علــى اخلــدمات  

و كينـهن مـن العـيا     ،ملـوارد االقتصـادية  االجتماعية واحلماية االجتماعية املالئمـة وعلـى ا  
 دمات املالية والضمان االجتماعي.بكرامة، بوسائل من بينها إمكانية احلصول على اخل

 
 1، الفقرة 14املادة  - باء 

ــدول األطــراف   - 16 ــزم ال ــرة   ،تلت ــادة   1مبوجــب الفق ــن امل ــا   14م ــأن تضــع يف اعتباره ، ب
املشاكل اخلاصة ال  تواجهها املرأة الريفية، واألدوار ا امة ال  تمتديها يف تأمني أسـباب البقـاء   
اقتصــاديًا ألســراا، مبــا يف للــ  عملــها يف قطاعــات االقتصــاد مجــ  النقديــة. و ــب أن تــدعم    

املرأة الريفية، وأن ت ز أمهية دورها كجهـات فاعلـة رئيسـية     َقالشاملة واملستدامة حقو التنميُة
 وتعترف اعترافًا كاماًل بالقيمة االقتصادية لعملها املدفوع ومج  املدفوع األجر.  

وينبتــي أن تشــجع الــدول األطــراف التنميــة االقتصــادية الشــاملة واملســتدامة الــ    - 17
 تقوم مبا يلي:  كن املرأة الريفية من التمتع حبقوقها، وأن

االعتــراف مبســامهااا البالتــة األمهيــة يف االقتصــادات احملليــة والوطنيــة ويف   )أ( 
ــة مجــ         ــها أعمــال الرعاي ــة، بســبل مــن بين ــا  أســرها وجمتمعااــا احمللي ــاج التــ اء، ويف رف إنت

ــم        ــة رق ــا يتماشــى مــع التوصــية العام ــزارع األســرية، مب  17مدفوعــة األجــر والعمــل يف امل
شأن قياس وتقدير األنشطة املالية ال  تقوم هبـا النسـاء دون أجـر واالعتـراف     ( ب1991)

 هب   األنشطة يف حساب الناتج القومي اإلمجا،؛
التشجيع على  كينها وكفالة استقال ا االقتصادي واالجتماعي، ال سـيما   )ب( 

( بشـأن  2004) 25من خالل ايئـة بيئـات  كينيـة مبـا يتماشـى مـع التوصـية العامـة رقـم          
التـداب  اخلاصـة املمتقتـة، بوســائل مـن بينـها وضـع الــ امج والسياسـات الراميـة إىل حتســني         

 الظروف االقتصادية للمرأة الريفية؛  
كفالــة قــدراا علــى االســتفادة الفعالــة واملباشــرة مــن الــ امج االقتصــادية     )ج( 

راتيجيات لات واالجتماعيــة عــن طريــق إشــراكها يف إعــداد ووضــع مجيــع اخلطــط واالســت  
 .الصلة، كتل  املتعلقة بالصحة، والتعليم، والعمالة، والضمان االجتماعي
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، 1، الفقـرة  4، واملـادة  3، مقـروءة جنبـًا إىل جنـب املـادة     1، الفقـرة  14املادة    -جيم  
   16و 15و 9و 6، الفقرة )أ(، واملواد 5واملادة 

على أن تتخ  الدول األطراف يف مجيـع امليـادين ،كـل التـداب  املناسـبة،       3تن  املادة  - 18
 مبا يف لل  التشريع، لكفالة تنمية املرأة والنهوض هبا بصورة كاملة.  

وينبتي أن تعتمد الدول األطـراف قـوانني وسياسـات ولـوائج وبـرامج وإجـراءات        - 19
والنــهوض هبــا بصــورة كاملــة،  ة املـرأة الريفيــة إداريـة وهياكــل ممتسســية فعالــة لكفالــة تنميــ 

علـى قـدم املسـاواة    هبـا  قوق اإلنسان واحلريات األساسية و تعهـا  حلضمان رارستها لترض 
 الرجل.مع 
علــى أن تعتمــد الــدول األطــراف تــداب  خاصــة ممتقتــة  4مــن املــادة  1وتــن  الفقــرة  - 20

إعـادة توزيـع أدوار اختـال القـرار واملـوارد.       للتعجيل باملساواة الفعلية. وقد تشمل هـ   التـداب   
ه أن ه   التداب ، حيثمـا كـان للـ  ضـروريًا، ينبتـي أن توج ـ       25وتمتكد التوصية العامة رقم 

 حنو النساء اخلاضعات للتمييز املتعدد األشكال، مبا يف لل  املرأة الريفية.  
  تـداب  خاصـة ممتقتـة للتعجيـل باملسـاواة      لـدول األطـراف وتنف ـ   اوينبتي أن تتخـ    - 21

الفعلية للمـرأة الريفيـة يف مجيـع امليـادين الـ  تكـون فيهـا ةرومـة أو رثلـة  ثـياًل ناقصـًا، يف            
 جماالت من بينها احلياة السياسية والعامة، والتعليم والصحة والعمل.  

واملمارسـات التمييزيـة،    القضاء علـى القوالـب النمطيـة    5املادة  من)أ( الفقرة  وتتناول - 22
ــات        ــة. وكــث ًا مــا تتضــرر النســاء والفتي ــر انتشــارًا يف املنــاطق الريفي ــًا مــا تكــون أكث الــ  مجالب

(، مثـل  9، الفقـرة  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18الريفيات من املمارسـات الضـارة )انظـر    
الزواج القسري وتعدد الزوجات وتشويه األعضاء التناسلية لإلنـا ، الـ    زواج األطفال و أو 

تعــرض صــحتهن ورفــاههن للخطــر وقــد تــدفعهن إىل ا جــرة هربــًا مــن هــ   املمارســات، رــا   
يعرضهن ملخاطر أخرإ ةتملة. وهن يتضررن أيضـًا مـن رارسـات مـن قبيـل الـديون املتوارثـة        

القوالـب النمطيـة التمييزيـة واملمارسـات لات الصـلة       عن األسالف را يد  دورة الفقـر، ومـن  
ــل حــق البكــورة       ــة، مث ــا  واملــوارد الطبيعي الــ   ــنعهن مــن التمتــع حبقــوقهن يف األراضــي واملي

 واالستيالء على رتلكات األرامل.لل كور 
( بشأن املمارسات الضارة، ينبتـي أن  2014) 31و شيًا مع التوصية العامة رقم  - 23

ل األطراف على املمارسات الضارة، مبـا يف للـ  زواج األطفـال و أو الـزواج     تقضي الدو
الديون املتوارثـة عـن األسـالف، الـ  تـمتثر      والقسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلنا ، 

سلبًا على صحة النساء والفتيات الريفيـات ورفـاههن وكرامتـهن. وينبتـي أن تقضـي علـى       

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/31
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فيهــا تلــ  الـ   ــ  احلقــوق املتســاوية للمــرأة الريفيــة يف  القوالـب النمطيــة التمييزيــة، مبــا  
ــدول        ــي أن تتخــ  ال ــ ا الصــدد، ينبت ــة األخــرإ. ويف ه ــوارد الطبيعي ــا  وامل األراضــي واملي
األطراف طائفة من التداب ، تشمل إقامة برامج للتوعية والدعم، وإطالق محـالت توعويـة   

تمع املدين، للقضاء على املمارسـات الضـارة   وإعالمية، بالتعاون مع الزعماء التقليديني واجمل
 والقوالب النمطية.  

ــم    - 24 ــة رق ــرأة     1992) 19ويف التوصــية العام ــ كةر أن امل ــرأة، ي  ــف ضــد امل ( بشــأن العن
الريفية معرضة خلطر العنف نتيجة للمواقف التقليدية يف مـا يتعلـق بالـدور الثـانوي للمـرأة الـ        

 اتمــن اجملتمعــات الريفيــة معرضــ  يــاتقائمــة يف العديــد مــن اجملتمعــات الريفيــة. والفت  . تــزل
الريفــي  نجمــتمعه نتــادريبشــكل خــاا خلطــر العنــف واالســتتالل والتحــرش ا نســيني حــني 

عـن حقـوق اإلنسـان      املـدافعات للبحث عن فرا عمل يف املدن. وكث ًا ما يتعرض املدافعون
مايـة الضـحايا، أو تتـي  العـادات احملليـة، أو تـأمني       حلملهم، مثاًل، للمرأة الريفية للعنف لدإ ع

 حقوق املوارد الطبيعية.  
ــدول األطــراف مجيــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات          - 25 ــي أن  نــع ال وينبت

 ، مبا يلي:33و 19الريفيات وتقضي عليها، وأن تقوم،  شيًا مع التوصيتني العامتني رقم 
لنساء والرجال والفتيات والفتيـان باملنـاطق الريفيـة، وكـ ل      زيادة وعي ا )أ( 

القادة احملليني والدينيني وقادة اجملتمعات احمللية، بشأن حقـوق النسـاء والفتيـات الريفيـات،     
هبــدف القضــاء علــى املواقــف واملمارســات االجتماعيــة التمييزيــة، وال ســيما تلــ  الــ          

 تتتاضى عن العنف ا نساين؛
داب  فعالــة ترمــي إىل منــع أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد النســاء        اختــال تــ  )ب( 

ــا يشــمل النســاء          ــهم، مب ــا ومعاقبت ــا ومقاضــاة مرتكبيه ــق فيه ــات والتحقي ــات الريفي والفتي
والفتيات املهاجرات الريفيات، سواء ارتكبتها الدولة أو جهات فاعلـة مـن مجـ  الـدول أو     

 أشخاا عاديون؛
يعشـن يف املنـاطق الريفيـة مـن الوصـول فعـاًل        ضمان  كني الضحايا الـالني  )ج( 

ــن أشــكال ا ــ  أو        ــا م ــة، والتعويضــات ومج ه ــا يشــمل املســاعدة القانوني ــة، مب إىل العدال
اإلنصاف، وتزويد السلطات على مجيع املسـتويات يف املنـاطق الريفيـة، مبـا يشـمل السـلطة       

ــاملوارد     ــدنيني، ب ــوظفني امل ــني القضــائيني وامل ــية   القضــائية واإلداري ــة واإلرادة السياس الالزم
للتصدي للعنف ضد النسـاء والفتيـات الريفيـات ومحايتـهن مـن االنتقـام عنـد اإلبـال  عـن          

 إساءة املعاملة؛
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كفالــة قــدرة النســاء والفتيــات يف املنــاطق الريفيــة علــى احلصــول علــى          )د( 
ــموي الطــوار  واخلــدمات ال       ــا م ــا فيه ــدم للضــحايا، مب ــ  تق ــة ال صــحية اخلــدمات املتكامل

ــحايا     ــية الضـ ــم وأن حتمـــي خصوصـ ــدمات الوصـ ــ   اخلـ ــي أن تتجنـــب هـ ــاملة. وينبتـ الشـ
 وكرامتهن؛

ــد      )هـ(  ــداءات ضـــ ــدات واالعتـــ ــع التهديـــ ــة إىل منـــ ــداب  الراميـــ ــ  التـــ تنفيـــ
املدافعني املــدافعات عــن حقــوق اإلنســان للمــرأة الريفيــة والتصــدي  ــا، مــع إيــالء اهتمــام  

املتعلقة باألراضي واملوارد الطبيعية، وصحة املرأة، مبا يشـمل  خاا للمشاركني يف املسائل 
احلقوق ا نسية واإلجنابية، والقضاء على العـادات واملمارسـات التمييزيـة، والعنـف القـائم      

 .  على نوع ا ن 
املتعلقـة مبكافحـة االشـار بالنسـاء واالسـتتالل يف الـدعارة        6ومثة أمهية خاصـة للمـادة    - 26

ــالني       بالنســبة للنســا  ــات الشــعوب األصــلية، ال ــ  نســاء وفتي ــا يف لل ــات، مب ــات الريفي ء والفتي
يواجهن خمـاطر خاصـة بسـبب عيشـهن يف منـاطق نائيـة. وقـد تتسـبب الصـعوبات االقتصـادية           

كيفيـة عمـل هـمتالء    عـن  للحياة الريفية، إىل جانب قلة املعلومات املتوافرة عن االشار بالبشـر و 
 ر بشكل خاا، ال سيما يف املناطق املتأثرة بالااع.  املتجرين، يف تعريضهن للمخاط

وينبتي أن تعاجل الدول األطراف األسـباب ا  ريـة لالشـار بالنسـاء بـتمكني املـرأة        - 27
الريفية اقتصاديًا وزيادة الوعي يف املناطق الريفيـة مبخـاطر اسـتمالة املتجـرين  ـن وبـالطرق       

تشــريعات مكافحــة  تنــاو لالــدول األطــراف الــ  يعمــل هبــا املتجــرون. وينبتــي أن تكفــل   
االشار للتحديات االجتماعية واالقتصادية ال  تواجههـا النسـاء والفتيـات الريفيـات، وأن     

املـوظفني املكلفـني ب نفـال القـوانني     سـائر  تقيم للعاملني بالقضاء والشرطة وحـرس احلـدود و  
تمعــات الشــعوب األصــلية،   واألخصــائيني االجتمــاعيني، ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة وجم    

التــداب  الوقائيــة واحلمايــة واملســاعدة املقدمــة   بشــأنلمنظــور ا نســاين ل مراعيــةتــدريبات 
 للضحايا. 

علــى أن  ــنج الــدول األطــراف املــرأة حقــًا مســاويًا حلــق الرجــل يف     9تــن  املــادة و - 28
يفيـة وأطفا ـا مـن حقـوقهم     اكتساب جنسيتها أو تتي ها أو االحتفاظ هبا. وقد ت حَرم املرأة الر

إلا . يعترف هبم كمواطنني يف بلـداهنم. وكـث ًا مـا تكـون حالـة انعـدام ا نسـية الـ  يعانوهنـا          
نامجة عن تشريعات  ييزية حتول دون قدرة النساء على نقل جنسـيتهن إىل أطفـا ن وزوجهـن    

ة للطـالق. وإضـافة   األجنيب أو تعرضهن خلطر فقدان جنسيتهن بسبب الزواج بـأجنيب أو نتيجـ  
إىل لل ، قد يتع ر استخراج وثائق للهويـة يف املنـاطق الريفيـة، وال سـيما بسـبب االفتقـار إىل       

 التسجيل عند الوالدة أو عدم وجود شهادات للزواج أو الطالق أو الوفاة.
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( بشــأن األبعــاد ا نســانية املرتبطــة 2014) 32و شــيًا مــع التوصــية العامــة رقــم  - 29
باملرأة يف مـا يتعلـق مبركـز الالجـ  واللجـوء وا نسـية وانعـدام ا نسـية، ينبتـي أن تضـمن           
الدول األطراف قدرة املرأة الريفية على اكتساب جنسيتها أو تتي هـا أو االحتفـاظ هبـا أو    

ا إىل أطفا ــا وإىل زوجهــا األجــنيب بــنف  الشــروط كالرجــل، وأن   التخلــي عنــها، أو نقلــه 
تكون على علـم حبقوقهـا يف هـ ا الصـدد. وينبتـي أيضـًا أن ايـ  الـدول األطـراف للمـرأة           
الريفية سبل احلصول على وثائق هوية شخصية )كبطاقات ا وية وجوازات السفر وأرقـام  

جيل املــدين، مبــا يشــمل إجــراءات الضــمان االجتمــاعي( وأن تضــمن تــوافر إجــراءات التســ
 والزواج والطالق والوفاة، يف املناطق الريفية. تسجيل امليالد

علـى املسـاواة بـني املـرأة والرجـل أمـام القـانون وعلـى منحهـا أهليـة            15وتن  املادة  - 30
، نفـ   قانونية راثلة ألهلية الرجل يف الشمتون املدنية، مبا ننج املرأة الريفيـة، علـى سـبيل املثـال    

األهليـة القانونيـة كالرجـل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات مسـتقلة عـن زوجهــا أو أي و،         
 أمر لكر.

وينبتــي أن تكفــل الــدول األطــراف مســاواة  املــرأة الريفيــة أمــام القــانون و تعهــا     - 31
ــود وإدار         ــرام العق ــ  إب ــا يف لل ــة، مب ــة كالرجــل يف املســائل املدني ــة القانوني ــنف  األهلي ة ب

 املمتلكات بصورة مستقلة عن زوجها أو أي و، أمر لكر.  
علــى املســاواة للمــرأة يف الــزواج والعالقــات األســرية، وهــو أمــر ال   16وتــن  املــادة  - 32

ــوانني        ــة واملمارســات والق ــات بســبب األعــراف االجتماعي ــرة مــن النســاء الريفي ــه كث ــع ب تتمت
وجــدت، أو بســبب عــدم إنفــال القــوانني لات  التمييزيــة، واألنظمــة القضــائية املتعــددة، حيثمــا

ــة بشــكل خــاا خلطــر زواج األطفــال و أو       ــات مــن اجملتمعــات الريفي الصــلة. وتتعــرض الفتي
ــدد          ــن تع ــا م ــر مــن مج ه ــة أيضــًا أكث ــرأة الريفي ــزواج القســري واحلمــل املبكــر. وتتضــرر امل ال

 .  الزوجات ال ي يقوض بشكل خط  املساواة يف الزواج والعالقات األسرية
 وبـني وينبتي أن توائم الـدول األطـراف بـني قـوانني األحـوال الشخصـية واألسـرة         - 33

ــادة  ــم     16امل ــامتني رق ــع التوصــيتني الع ــا يتماشــى م ــاواة يف  1994) 21، مب ( بشــأن املس
( بشــأن اآلثــار االقتصــادية املترتبــة علــى 2013) 29الــزواج والعالقــات األســرية، ورقــم 

 تـع   وأن تضـمن على فسخ الزواج وإهناء العالقات األسرية، الزواج والعالقات األسرية و
ــة عنــد      ــزواج، مبــا يشــمل احلــق يف املمتلكــات الزوجي ــة حبقــوق متســاوية يف ال املــرأة الريفي

حبقـوق املـرأة يف الـزواج     أن ت كي الـوعي الطالق أو وفاة الزوج، ويف اإلعالة أو النفقة، و
 يف املناطق الريفية.
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الـــدول األطـــراف خطـــوات ملنـــع وحظـــر زواج األطفـــال و أو وينبتـــي أن تتخـــ   - 34
الزواج القسري يف صفوف النساء والفتيات الريفيات، بوسـائل مـن بينـها إصـالح وإنفـال      
القــوانني الــ  حتظــر تلــ  املمارســات يف املنــاطق الريفيــة، وإطــالق محــالت إعالميــة اــدف  

ــرامج وقائيــة يف املــ      ــال، وتقــد  ب ــدًا إىل توعيــة الرج ــة الصــحية   حتدي دارس، تشــمل الثقاف
ا نسية واإلجنابية الشاملة املالئمة لكل فئة عمرية، وتوف  اخلدمات االجتماعية والصـحية  
ــزواج       ــال و أو ال ــات املعرضــات خلطــر زواج األطف ــات املتزوجــات والفتي ــات الريفي للفتي

د القســري. وإضــافة إىل للــ ، ينبتــي أن تشــجع الــدول األطــراف علــى نبــ  رارســة تعــد   
 أكثر شيوعًا يف املناطق الريفية.الزوجات وحظرها، وهي رارسة قد تكون 

  
 التزامات الدول األطراف يف ما يتعلق باألبعاد اخلاصة حلقوق املرأة الريفية   -رابعًا    

 )أ(( 2، الفقرة 14احلق يف املشاركة يف التنمية الريفية واالستفادة منها )املادة  -ألف 
 ب أن ي نظةر إىل املرأة الريفية كقوة دافعة للتنمية املستدامة. وعلـى الـرمجم مـن الـدور      - 35

احليوي ال ي تقـوم بـه املـرأة الريفيـة يف الزراعـة والتنميـة الريفيـة، كـث ًا مـا تكـون السياسـات            
ان مـن  وال تستفيد املرأة الريفية يف كث  من األحيـ  ةا نساني لالعتباراتواملبادرات مج  مراعية 

مــا ال تمتخــ  أيضــًا حقــوق املــرأة الريفيــة يف االعتبــار يف جهــود نــزع  األطـر التمكينيــة. وكــث اً 
 السالح والتسريج وإعادة اإلدماج يف بيئات الااع وما بعد الااع.  

ــة ممتسســية       - 36 ــرًا  كيني ــدول األطــراف أط ــي أن تنشــ  ال ــاتية  ووينبت ــة وسياس قانوني
الريفية والسياسات املتعلقة بالزراعة وامليا ، مبا يف لل  مـا  بترض ضمان أن تكون التنمية 

يتعلق باحلراجة وتربية املواشي ومصائد األمساك وتربية األحياء املائيـة، مراعيـة لالعتبـارات    
 ا نسانية و ا ميزانيات مالئمة. وينبتي أن تكفل الدول األطراف ما يلي:  

ا نساين يف مجيع سياسـات التنميـة الزراعيـة    إدماج وتعميم مراعاة املنظور  )أ( 
والريفية واستراتيجيااا وبراجمهـا وخططهـا )مبـا يشـمل اخلطـط التنفي يـة(، مبـا نك ـن املـرأة          
الريفيــة مــن العمــل ومــن الظهــور بوصــفها طرفــًا مــن األطــراف صــاحبة املصــلحة وصــانعة    

طوعية لإلدارة املسمتولة حليـازة  القرارات واملستفيدات، مبا يتماشى مع املباد  التوجيهية ال
األراضي ومصائد األمساك والتابات يف سـياق األمـن التـ ائي الـوطا، واملبـاد  التوجيهيـة       
الطوعية لتأمني مصائد األمساك املستدامة الصت ة النطاق يف سياق األمن الت ائي والقضـاء  

والعامـة، وأهـداف    ( بشأن احلياة السياسـية 1997) 23على الفقر، والتوصية العامة رقم 
ــات        ــ  السياسـ ــع لتلـ ــراف أن توضـ ــدول األطـ ــل الـ ــي أن تكفـ ــتدامة. وينبتـ ــة املسـ التنميـ

 واالستراتيجيات واخلطط وال امج أطر للرصد قائمة على األدلة وأطر واضحة للتقييم؛  
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ــتوإ يف      )ب(  ــو املسـ ــون رفيعـ ــا موظفـ ــانية هبـ ــمتون ا نسـ ــدات للشـ ــاء وحـ إنشـ
ريفيــة، تكــون مدعمــة مبيزانيــات مالئمــة وإجــراءات ممتسســية  الــوزارات املعنيــة بالتنميــة ال

 وأطر للمساءلة و ليات تنسيق فعالة؛ 
محايـة حقـوق املـرأة الريفيـة، خصوصـًا عنـد ختطـيط بـرامج التنميـة الريفيــة           )ج( 

املرتبطة جبهود نزع السالح والتسريج وإعادة اإلدماج يف بيئات الـااع ومـا بعـد الـااع،     
( بشأن وضع املرأة يف سياق منـع نشـوب   2013) 30وصية العامة رقم مبا يتماشى مع الت

 الااع. الااعات ويف حاالت الااع وما بعد انتهاء
 

)ب(، مقـروءة جنبـًا إىل جنـب     2، الفقـرة  14خدمات الرعايـة الصـحية )املـادة     - باء 
 (12املادة 

للـ  الرعايـة الصـحية     كث ًا ما تكون إمكانية احلصـول علـى الرعايـة الصـحية، مبـا يف      - 37
ا نسـية واإلجنابيــة، ةــدودة للتايـة للمــرأة الريفيــة، مبــا يشـمل النســاء املســنات والنســاء لوات    
اإلعاقة، بسبب القواعد االجتماعية واملواقف األبوية السائدة، وعدم كفاية خمصصات امليزانيـة  

واملـوظفني املـدربني، وقلـة     املقررة للخدمات الصحية الريفيـة، واالفتقـار إىل ا ياكـل األساسـية    
املعلومــات املتــوافرة بشــأن األســاليب احلديثــة ملنــع احلمــل، وب عقــد املكــان واالفتقــار إىل وســائل  
النقل. وتتسبب قلة سبل احلصول علـى مـا يكفـي مـن التـ اء والتت يـة وميـا  الشـرب املأمونـة          

لصحية. وتنتشـر أيضـًا   وخدمات الصرف الصحي ومرافق معا ة النفايات، يف زيادة املخاطر ا
بعض األمراض، مثل ناسور الوالدة، بدرجة أك  يف صفوف النساء الريفيات، وتنـتج مباشـرة   
من قلة سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية يف حاالت الطوار  القـادرة علـى إجـراء عمليـات     

 والدة قيصرية، كما تنتج بصفة مج  مباشرة عن احلمل املبكر وسوء التت ية.  
ترتفع حاالت الوفيات واالعتالالت النفاسية بشـكل مجـ  متناسـب يف منـاطق ريفيـة      و - 38

كــث ة. ويعــرض زواج األطفــال الفتيــات الريفيــات للحمــل املبكــر ويســهم إســهامًا كــب ًا يف     
ــل وجــود         ــاملي، يق ــى الصــعيد الع ــة. وعل ــدان النامي ــات النفاســية، و اصــة يف البل معــدل الوفي

يف املنـاطق الريفيـة مقارنـة باملنـاطق احلضـرية، رـا        املهـرة  فني الطبـيني القابالت املاهرات واملـوظ 
. ويوجـد احتيـاج مجـ     مـا بعـدها  ومـا قبـل الـوالدة ومـا حو ـا      يمتدي إىل سوء الرعايـة يف فتـرة   

ملىب أك  خلـدمات تنظـيم األسـرة ومنـع احلمـل، بسـبب الفقـر ونقـ  املعلومـات وقلـة تـوافر            
ــ النســاءاخلــدمات وســبل الوصــول إليهــا. ويزيــد احتمــال  ــوء     إىل اإلجهــاض مجــ   اتالريفي

املأمون عن نظ ااا يف املناطق احلضرية، وهو وضع يعرض حيـاان وصـحتهن للخطـر. وحـ      
البلدان الـ  يكـون فيهـا اإلجهـاض قانونيـًا، كـث ًا مـا تتسـبب الشـروط التقييديـة، وتشـمل             يف
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ــه. وحــني يكــون           ــتفادة من ــن االس ــة ع ــة املــرأة الريفي ــل، يف إعاق ــار ال ت عقة ــرات انتظ ــرض فت ف
 اإلجهاض مج  مشروع، يصبج األثر الصحي أك .

الريفيــات يف احلصــول  وينبتــي أن تضــمن الــدول األطــراف حــق النســاء والفتيــات - 39
 على الرعاية الصحية املالئمة، وأن تكفل ما يلي:  

تــوافر ســبل الوصــول فعليــًا إىل خــدمات ومرافــق الرعايــة الصــحية العاليــة   )أ( 
، مبــا يف للــ  النســاء املســنات، وربــات األســر  اتالريفيــ نســاءميســورة لل ا ــودة بأســعار

 نعند الضرورة(، وضمان أن تكون مقبولة  ـ  املعيشية، والنساء لوات اإلعاقة )تقدم جمانًا
اخلــدمات  هــ   ثقافيــًا وتزويــد تلــ  املرافــق بالعــاملني الطبــيني املــدربني. وينبتــي أن تشــمل

الرعاية الصحية األولية، مبا يف للـ  تنظـيم األسـرة؛ وإمكانيـة احلصـول علـى وسـائل منـع         
اإلجهـاض اآلمـن   خـدمات   احلصـول علـى  احلمل، مبا يشمل الوسائل العاجلة ملنع احلمـل، و 

ــًا؛      و ــة ا ــودة بعــد اإلجهــاض، بتــض النظــر عمــا إلا كــان اإلجهــاض قانوني ــة العالي الرعاي
وخـدمات الرعايــة السـابقة للــوالدة ومــا حو ـا ومــا بعــدها، وخـدمات التوليــد؛ وخــدمات     
الوقاية من ف وس نق  املناعة البشرية وعالجـه، مبـا يف للـ  التـدخل العاجـل يف أعقـاب       

ت االمجتصاب؛ وخـدمات الصـحة النفسـية؛ وإسـداء املشـورة بشـأن التت يـة، وتت يـة         حاال
الرضــع واألطفــال الصــتار؛ وخــدمات األشــعة علــى الثــدي ومج هــا مــن فحــوا أمــراض    
النساء؛ والوقاية مـن األمـراض مجـ  املعديـة وعالجهـا، مثـل السـرطان؛ وإمكانيـة احلصـول          

 أل.؛ والرعاية التسكينية؛  على األدوية األساسية، مبا يف لل  ختفيف ا
توافر التمويل املالئم لنظم الرعايـة الصـحية يف املنـاطق الريفيـة، وال سـيما       )ب( 

 يف ما يتعلق بالصحة واحلقوق ا نسية واإلجنابية؛
إلتاء القوانني والنظم ال  تضع عقبـات حتـول دون حصـول املـرأة الريفيـة       )ج( 

ت الصـحة ا نسـية واإلجنابيـة، وال سـيما القـوانني      على الرعاية الصحية، مبا يف لل  خدما
 ال  شرم اإلجهاض أو تشترط فترات انتظار أو موافقة أطراف ثالثة عليه؛

)د( الرصد املنهجي املنتظم للحالة الصحية والتت ويـة للنسـاء احلوامـل واألمهـات      
و عـدم تـوافر   ا دد، وال سـيما األمهـات املراهقـات ومواليـدهن. ويف حالـة سـوء التت يـة أ       

امليا  النقية، ينبتي توف  حص  إعاشة إضافية وماء صـا  للشـرب بصـورة منهجيـة طيلـة      
 ؛فترة احلمل والرضاعة

ــا  وصــرف صــحي مالئمــة يف مرافــق الرعايــة الصــحية     )هـ(  تــوافر خــدمات مي
   ؛الريفية
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تعميم معلومـات الرعايـة الصـحية علـى نطـاق واسـع باللتـات واللـهجات          )و( 
من خالل وسائط اإلعالم املختلفة، خطيًا ومـن خـالل الرسـوم التوضـيحية وشـفويًا،       احمللية

وتضمينها معلومات بشأن أمور من بينها: النظافة الصحية؛ والوقايـة مـن األمـراض املعديـة     
ومج  املعدية واألمراض ال  تنتقل عن طريق االتصـال ا نسـي؛ وأسـاليب احليـاة والتت يـة      

ة وفوائد تأخ  احلمل؛ والصـحة أثنـاء احلمـل؛ والرضـاعة الطبيعيـة      الصحية؛ وتنظيم األسر
وأثرهـا علـى صـحة الطفـل واألم؛ وضـرورة القضــاء علـى العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف للــ            

 العنف ا نسي والعنف املا، واملمارسات الضارة؛
التنظــيم الفعــال لتســويق بــدائل لــف األم، وتنفيــ  ورصــد املدونــة الدوليــة    )ز( 

 يق بدائل لف األم؛لتسو
ــى مراعــاة      )ح(  ــديات عل ــة والقــابالت التقلي ــدريب العــاملني بالصــحة اجملتمعي ت

يف  ميسـورة  ، وتـوف  عيـادات متنقلـة تقـدم خـدمات صـحية      والثقافية االعتبارات ا نسانية
املناطق الريفية النائية، وتعزيز التثقيف الصحي للمجتمعـات الريفيـة، مبـا يف للـ  التثقيـف      

   الصحة واحلقوق ا نسية واإلجنابية للمرأة والرجل على السواء؛بشأن 
االســـتثمار يف بـــرامج التـــأمني الصـــحي اجملتمعيـــة واملصـــترة لـــدعم املـــرأة   )ي( 

 مقدمي الرعاية الصحية، لتلبية احتياجااا الصحية. الريفية، مبا يشمل
 

ــة )املــادة   - جيم  ــاة االقتصــادية واالجتماعي ــًا إىل  2، الفقــرة 14احلي )ج(، مقــروءة جنب
 )أ(( 13)ب(، واملادة  2) ( و 1، الفقرتان11جنب املادة 

علــى أن تكفــل الــدول األطــراف اســتفادة املــرأة   14)ج( مــن املــادة  2تــن  الفقــرة  - 40
الريفية بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي. مجـ  أن مجالبيـة النسـاء الريفيـات لـديهن      

مل الرمسي ويزيد احتمـال مشـاركتهن يف أنشـطة ال تنظمهـا قـوانني      فرا ةدودة يف سوق الع
العمل وتشريعات الضمان االجتماعي املتصلة بالتوظيف الرمسـي. وهـن معرضـات تبعـًا لـ ل       

 ، وحيتجن إىل اختال تداب  للحماية االجتماعية تأخ  وضعهن يف االعتبار.أك ملخاطر 
ــادية  وحـــ  يتســـم القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد ا  - 41 ملـــرأة الريفيـــة يف احليـــاة االقتصـ

   واالجتماعية، ينبتي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:
كفالة  كني النساء الريفيات الالني يعملن عماًل مج  مـدفوع األجـر أو يف    )أ( 
مجـــ  الرمســـي مـــن احلصـــول علـــى احلمايـــة االجتماعيـــة مجـــ  القائمـــة علـــى دفـــع   القطـــاع

( بشـأن العـامالت بـال أجـر     1991) 16لتوصـية العامـة رقـم    اشتراكات، مبا يتماشى مع ا
يف القطــاع الرمســي مــن منــهن يف املشـاريع األســرية يف الريــف واحلضــر، و كــني العــامالت  
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 ،علـى اسـتحقاقات الضـمان االجتمـاعي القائمـة علـى دفـع اشـتراكات         ألنفسـهن احلصول 
 بتض النظر عن حالتهن الزوجية؛  

ــا   )ب(  ــارات ا نســانية   اعتمــاد حــدود دني ــة لالعتب ــة املراعي ــة االجتماعي للحماي
مجيع النساء الريفيات على الرعاية الصحية األساسية ومرافق رعاية الطفـل   لكفالة حصول

، والتوصـية املتعلقـة   14املـادة   مـن  )ب( و)ح( 2وأمن الـدخل، مبـا يتماشـى مـع الفقـرتني      
( الصادرة عن منظمـة العمـل   202)رقم  2012باحلدود الدنيا للحماية االجتماعية لعام  

 الدولية.
 

 ، الفقرة )أ((10)د(، مقروءة جنبًا إىل جنب املادة  2، الفقرة 14التعليم )املادة  -دال  
ءة والكتابـــة لــدإ النســـاء  علــى الصــعيد العـــاملي، تــنخفض مســـتويات اإلملــام بــالقرا      - 42

والفتيات الريفيات وتقل فرصهن عندما يتعلـق األمـر باحلصـول علـى التعلـيم والتـدريب. وقـد        
تصبج الفتيات الريفيـات ضـحايا لـزواج األطفـال و أو الـزواج القسـري وقـد يعـانني التحـرش          

درسـة.  والعنف ا نسيني داخل املمتسسـات التعليميـة وخارجهـا، رـا قـد  ـ هن علـى تـرك امل        
ــة والعمــل        ــل الرعاي ــاء، مــن قبي ــا يتعطــل حضــورهن يف املــدارس أيضــًا بســبب األعب وكــث ًا م

، والعمل الزراعي وجلـب امليـا  واحلطـب، وطـول     األطفالاملاليني، مبا يشمل الطهي، ورعاية 
املســـافات الـــ  يـــتعني قطعهـــا للـــ هاب إىل املدرســـة، وعـــدم وجـــود مرافـــق مالئمـــة للميـــا    

لصــرف الصــحي يف املــدارس، رــا يقصــر عــن تلبيــة احتياجــات الفتيــات يف ســن واملــراحيض وا
ــات     ــدارس البنـ ــون يف مـ ــات واملدرسات املدرسـ ــه الطالبـ ــاطق، تواجـ ــيض. ويف بعـــض املنـ احلـ

 اديدات واعتداءات من املعارضني لتعليم البنات.  
م، وأن وينبتي أن حتمي الدول األطراف حق الفتيات والنسـاء الريفيـات يف التعلـي    - 43

   تكفل ما يلي:
توف  إمكانية احلصول علـى التعلـيم ا يـد بأسـعار ميسـورة  ميـع النسـاء         )أ( 

والفتيات الريفيات، مبن فيهن لوات اإلعاقة، عن طريق حتسني ا ياكل األساسية التعليميـة  
 يف املناطق الريفيـة، وزيـادة عـدد املدرسـني املـمتهلني، مبـا يشـمل النسـاء، وكفالـة أن يكـون          
التعليم االبتدائي إلزاميـًا وتقدنـه جمانـًا، وأن يقـد م التعلـيم باللتـات احملليـة علـى حنـو مالئـم           

 ثقافيًا؛
تقد  تـدريب منـهجي للعـاملني يف التـدري  علـى مجيـع مسـتويات النظـام          )ب( 
ــات، وبشــأن ضــرورة مكافحــة القوالــب      التعليمــي ــات والنســاء الريفي بشــأن حقــوق الفتي

ومج هـا، والـ  حتـد     اإلثـا ية القائمة على ا ن  والنوع ا نساين واألصل النمطية التمييز
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من الفرا التعليمية للنساء والفتيات الريفيات. وينبتي إعـادة النظـر يف املنـاهج الدراسـية     
ــرة        ــرأة والرجــل يف األس ــة بشــأن أدوار ومســمتوليات امل ــة التمييزي ــب النمطي ــة القوال إلزال

 واجملتمع؛  
ت توعيـة هبـدف تتـي  املواقـف السـلبية يف املنـاطق الريفيـة شـا          تنفي  محال )ج( 

ــل التكــاليف          ــات وأهلــهن يف حتم ــدعم الفتيــات الريفي ــد  احلــوافز ل ــيم الفتيــات، وتق تعل
ــدعم املــا،       ــها تقــد  املــنج الدراســية وال ــيم، بوســائل مــن بين املباشــرة ومجــ  املباشــرة للتعل

 ائل النقل؛  والقروض والتحويالت النقدية، وتوف  وس
إقامة برامج، داخل وخارج النظام املدرسي على السواء، لتقليل مشـاركة   )د( 

ــًا يف ســبيل          ــ  تشــكل عائق ــة األجــر ال ــ  مدفوع ــة مج ــال الرعاي ــات يف أعم ــات الريفي الفتي
االلتحــاق باملـــدارس، ومحايــة الفتيـــات الريفيــات مـــن االســتتالل يف العمـــل، ومـــن زواج     

 سري والعنف ا نساين، مبا يشمل العنف واإلي اء ا نسيني؛األطفال و أو الزواج الق
حيثما تواجـه الفتيـات واملعلمـات اعتـداءات مـن معارضـي تعلـيم البنـات،          (ـ)ه 

 املمتسسات التعليمية أولوية من أولويات القوات األمنية؛   تصبج محاية
ــة         )و(  ــ  تقليدي ــار جمــاالت مج ــى اختي ــات عل ــات الريفي تشــجيع النســاء والفتي

لدراسة واملهن، مثـل الرياضـيات واملعلوماتيـة والعلـوم الطبيعيـة والزراعيـة والتكنولوجيـا،        ل
بوسائل مـن بينـها إقامـة بـرامج للتوجيـه الـوظيفي واملشـورة األكادنيـة الـ  نكـن تطبيقهـا            

 أيضًا على أنشطة املشاريع البالتة الصتر املالية أو اجملتمعية؛  
يف املدارس الريفية أثناء احلمل، والسـماح  ـن    عدم طرد الفتيات احلوامل )ز( 

بالعودة إىل املدرسة بعد الوضع، وتوف  مرافق لرعاية األطفال ومجرف للرضـاعة الطبيعيـة،   
 وإسداء املشورة بشأن رعاية الطفل والرضاعة الطبيعية؛  

تزويد املدارس يف املناطق الريفية مبرافق مالئمة للميا  ومـراحيض منفصـلة    )ح( 
ة متطاة للفتيـات، والتثقيـف الصـحي وتوزيـع املـوارد الالزمـة للمحافظـة علـى النظافـة           من

 فترة الطمث، مع التركيز بوجه خاا على الفتيات لوات اإلعاقة؛ الصحية يف
 تقد  برامج ةـو أمية للكبار، ال سيما للنساء يف املناطق الريفية؛ )ط( 
ة خصيصـــًا لالحتياجـــات إقامــة دورات تدريبيـــة عمليـــة مصـــممة وموجهـــ  )ي( 

املهنية للمرأة الريفية، و كني املـرأة الريفيـة علـى قـدم املسـاواة مـن احلصـول علـى التعلـيم          
الــتقا واملهــا والتــدريب علــى املهــارات، يف جمــاالت مثــل املمارســات الزراعيــة املســتدامة  

 احليوانية وحتسني التدب  املا،. والصحة



 CEDAW/C/GC/34 

 

20/36 16-03601 

 

أيضـًا علـى  كـني     14)د( مـن املـادة    2والتعلـيم، تـن  الفقـرة    وإضـافة إىل التـدريب    - 44
املرأة الريفية من احلصول على فوائد اخلدمات اجملتمعية واإلرشـادية، الـ  تـمتدي دورًا هامـًا يف     

والــتمكني االقتصـادي للمـرأة. وكـث ًا مـا تعجــز      نتاجيـة املــََزار ع  التثقيـف الـالزم للمـزارعني وإ   
ب بفعالية مع أولويات املرأة الريفية وقـدرااا واحتياجااـا، وال تعـزز    ه   اخلدمات عن التجاو

 إمكانية حصو ا على املعرفة التقنية بدرجة كافية.  
وينبتـــي أن حتســـن الـــدول األطـــراف مـــا تضـــعه وتقدمـــه مـــن إرشـــادات زراعيـــة   - 45

. كمزارعـات ومسـتفيدات منـها    بالنسـاء وخدمات استشارية ريفية عاليـة ا ـودة، تعتـرف    
وينبتـي أن تكفـل هـ   اخلـدمات حتلـي مـوظفي خـدمات اإلرشـاد الزراعـي واالستشــارات          
الريفية من ال كور واإلنا  باخل ة الالزمة يف تصميم وتنفي  ال امج املراعيـة لالعتبـارات   
ــني ا نســني،         ــرأة، واملســاواة ب ــوق امل ــام بشــأن حق ــهم بانتظ ا نســانية، وأن  ــري تدريبب

وال جمـة املراعيـة لالعتبـارات ا نسـانية. وينبتـي للـدول األطـراف أن         والتحليل ا نساين،
تعتمــد وتنفــ  سياســات وبــرامج مراعيــة لالعتبــارات ا نســانية يف جمــال اإلرشــاد الزراعــي  

 واالستشارات الريفية، وأن تواظب على رصدها وتقييمها بانتظام. 
ة يف خـدمات اإلرشـاد الزراعـي    وينبتي أن تعزز الدول األطراف  ثيل املرأة الريفيـ  - 46

باســتخدام عـــدد أكـــ  مــن النســـاء كموظفـــات لإلرشــاد واالستشـــارات، وكفالـــة دعـــم    
السياســات التنظيميــة حلقــوق املــرأة واحتياجااــا وتطلعااــا. وينبتــي أيضــًا أن تزيــد الــدول   
ــة املقــدم مــن خــالل اخلــدمات        ــرأة الريفي ــ ي يهــم امل ــوإ التعليمــي ال األطــراف نســبة احملت

 صات يف البحو  الزراعية.املتخص  العالـِماترشادية، بتوظيف املزيد من اإل
وينبتــي أن تعــزز الــدول األطــراف بصــفة خاصــة فــرا وصــول املــرأة الريفيــة إىل    - 47

املعرفة التقنية بشأن تقنيات مجـع األمج يـة وحفظهـا وختزينـها وشهيزهـا وتعبئتـها وتسـويقها        
 وتنظيم املشاريع يف ه ا اجملال.

 
 (11(، مقروءة جنبًا إىل جنب املادة ـ)ه 2، الفقرة 14العمل )املادة  -هاء  

تتاح للمـرأة الريفيـة فـرا ةـدودة للعمـل املـدفوع األجـر، و يـل إىل العمـل سـاعات            - 48
بـأجر مـنخفض أو بـدون    مومسيـة أو لـبعض الوقـت    طويلة للتايـة يف وظـائف متدنيـة املهـارات     

وزراعة الكفـاف. وهـي رثلـة  ثـياًل مجـ  متناسـب يف القطـاع مجـ           أجر، أو يف األنشطة املالية
الرمسي، وليست متطاة باحلماية االجتماعيـة. وكـث ًا مـا تـمتدي الالمسـاواة يف الفـرا املتاحـة        

 لتنويع الدخل إىل أن تصبج املرأة الريفية أكثر فقرًا من الرجال الريفيني.  
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زائـدًا يف أوسـاط العمـال الـزراعيني يف منـاطق عديـدة، رـا        مث ـل املـرأة الريفيـة  ثـياًل     وت  - 49
 اآلفـات  يعرضها ملخاطر صحية أك  مرتبطة باستخدام ش  ا هات الفاعلة لألمسدة ومبيـدات 

مفـرط، رـا يـمتدي إىل اإلصـابة بـأمراض والوفيـات املبكـرة، ومضـاعفات         وبشكل مج  صحيج 
النمائية يف الرضع واألطفال. وتتضـاعف  احلمل وتشوهات األجنة، واالضطرابات ا سمانية و

ه   املخاطر بسبب اخنفـاض  ثيلـها يف التعاونيـات الزراعيـة، ومنظمـات املـزارعني واملنـتجني،        
العمال الريفيني، وةدودية فرا حصو ا علـى خـدمات   منظمات ومنظمات إدارة األراضي و

 اإلرشاد الزراعي.  
امــل يف أطرهــا القانونيــة والسياســاتية  وينبتــي أن تــدرج الــدول األطــراف بشــكل ك  - 50

احلق يف ظـروف العمـل الالئقـة ومبـدأ تكـافمت األجـر لقـاء العمـل املتكـاف  القيمـة، مـع إيـالء             
اهتمــام خــاا لوضــع املــرأة الريفيــة و ثيلــها يف القــوة العاملــة، مبــا يتماشــى مــع التوصــيتني     

   .23اوية القيمة ورقم ( بشأن تساوي األجور عن األعمال املتس1989) 13العامتني رقم 
وينبتـي أن تعــزز الــدول األطــراف االقتصــادات الريفيـة احملليــة، بوســائل مــن بينــها    - 51

تشجيع االقتصادين االجتماعي والتضاما، وايئة فرا العمل وسبل كسب الرزق احملليـة  
للمـــرأة الريفيـــة يف ســـياق التنميـــة املســـتدامة. وينبتـــي أن تســـتعرض القـــوانني واألنظمـــة   

وأن مـن فـرا حصـول املـرأة الريفيـة علـى عمـل الئـق          والسياسات لات الصـلة الـ  حتـد   
علـى املمارسـات الـ   يـز ضـد املـرأة يف أسـواق العمـل الريفيـة، مثـل عـدم تشـتيل              تقضي

 النساء يف وظائف معينة.  
وينبتي ك ل  أن تكفل الدول األطراف حقوق املرأة الريفية يف العمل عن طريـق   - 52

 ما يلي:  
الريفية من االقتصاد مج  الرمسي إىل االقتصـاد الرمسـي،   تيس  انتقال املرأة  )أ( 

مبا يف لل  يف القطاع الزراعي، من خالل تنفيـ  التوصـية املتعلقـة باالنتقـال مـن االقتصـاد       
( الصــادرة عــن منظمــة العمــل  204)رقــم  2015مجــ  املــنظم إىل االقتصــاد املــنظم لعــام  

 وحتسني سبل كسب الرزق؛الدولية، مبا يكفل توافر الفرا لتحقيق أمن الدخل 
توسيع الفرا املتاحة للمرأة الريفية إلدارة األعمال التجارية ومج هـا مـن    )ب( 

 املشاريع، بوسائل من بينها تسهيالت القروض الصت ة؛
حتسني ظـروف العمـل يف املنـاطق الريفيـة، بوسـائل مـن بينـها تـوف  إجـازة           )ج( 

ة لتتطيـة أساسـيات املعيشـة، مـع إيـالء اهتمـام       األجر؛ وحتديد أجور كافيـ  األمومة املدفوعة
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عاجل للقطاع مج  الرمسي، واختال خطوات ملنع التحرش ا نسـي واالسـتتالل ومجـ  للـ      
 من أشكال سوء املعاملة يف مكان العمل؛

ــوف         )د(  ــة لضــمان ت ــات يف املفاوضــة ا ماعي ــامالت الريفي ــوق الع ــة حق محاي
 ظروف عمل الئقة؛

ــة الصــحة   )هـ(  ــداب       محاي ــق اختــال ت ــة عــن طري ــة للمــرأة الريفي والســالمة املهني
تشريعية ومج ها من التداب  حلمايتـها مـن التعـرض للمـواد الكيميائيـة الضـارة. وينبتـي أن        

واد الكيميائيــة والتعــرض  ــا، تتلقــى معلومــات عــن اآلثــار الصــحية والبيئيــة الســتخدام املــ 
اآلفـات ومج هـا مـن املنتجـات املسـتخدمة يف       سيما املواد الكيميائيـة اخلطـرة ومبيـدات    وال

الزراعــة ويف الصــناعات االســتخراجية ومج هــا. وينبتــي للــدول األطــراف أن تضــع وتنفــ  
برامج توعية للجمهور عن ه   اآلثار وعن البدائل املتاحـة وأن تكفـل أال  ـري اسـتخدام     

لنســاء الريفيــات  املــواد اخلطــرة أو ختزينــها أو الــتخل  منــها دون موافقــة صــرحية مــن ا       
 ؛وجمتمعاان

توف  الضمان االجتماعي للمرأة الريفية، مبا يف لل  يف حاالت املـرض أو   )و( 
 العجز؛

تشجيع املشاركة النشطة والفعالة للمرأة الريفية بوصفها منِتجـة ومباِشـرة    )ز( 
ــة والعا      ــة واألســواق احمللي ــة ومســتهِلكة، يف سالســل القيم ــور دة وعاِمل ــة، للمشــاريع وم ملي

بوسائل من بينها تعزيز تنمية القدرات املتعلقة بضمان ا ودة ومعـاي  ا ـودة واملشـتريات    
 العامة؛

تــوف  خــدمات رعايــة الطفــل ومج هــا مــن خــدمات الرعايــة يف املنــاطق          )ح( 
الريفية، بوسائل من بينها خدمات التضامن وخدمات الرعاية اجملتمعية، بتيـة ختفيـف عـبء    

يف أعمال الرعاية مج  املدفوعة األجـر، وتيسـ  مشـاركتها يف العمـل املـدفوع       املرأة الريفية
 األجر، والسماح  ا بالرضاعة الطبيعية أثناء ساعات العمل؛

وتنفي  تداب  ةددة ا دف من أجـل تعزيـز تشـتيل املـرأة الريفيـة يف       وضع )ط( 
 مناطقها احمللية، وال سيما من خالل إ اد أنشطة مدرة للدخل.
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)و(، مقروءتــان جنبــًا  2)أ( و 2، الفقرتــان 14احليــاة السياســية والعامــة )املــادة  - واو 
 (7إىل جنب املادة 

للمرأة الريفية احلق يف املشاركة يف صنع القـرار علـى مجيـع املسـتويات ويف املناقشـات       - 53
ــًا         ــياًل كافي ــة  ث ــ  فهــي مجــ  رثل ــا، ومــع لل ــي مــع الســلطات العلي علــى مســتوإ اجملتمــع احملل
كمسمتوالت منتخبات، وكموظفات يف اخلدمة املدنية، ويف خدمات اإلرشاد الريفـي أو امليـا    

أو جمــال  الشــيوو. وقــد تعــزإ  اجملتمعيــةلصــيد، ويف التعاونيــات ويف اجملــال  أو احلراجــة أو ا
مشاركتها احملدودة إىل االفتقار إىل التعليم واللتـة واإلملـام بـالقراءة والكتابـة، وقـدراا احملـدودة       
علــى التنقــل وقلــة وســائل النقــل، ومشــاكل الااعــات والشــوامجل األمنيــة، واملعــاي  والقوالــب   

نسانية التمييزية، وقلة الوقت بسبب االنشتال يف رعاية األطفال ومهـام جلـب املـاء    النمطية ا 
واملســمتوليات األخــرإ. وقــد تتســبب أيضــًا ةدوديــة املعرفــة بــاإلجراءات القانونيــة والسياســية 

 واملمتسسية لات الصلة يف احلد من مشاركتها الفعالة يف عمليات صنع القرار.
ة واحلـرة والفعالـة واجملديـة واملسـتن ة للمـرأة الريفيـة يف       ولضمان املشـاركة النشـط   - 54

ــة،    ــية والعام ــاة السياس ــدول      واحلي ــ  ال ــي أن تنف ــرار، ينبت ــع مســتويات صــنع الق ــى مجي عل
 ، وعلى وجه التحديد: 25و 23األطراف التوصيتني العامتني رقم 

 حتديد حص  وأهداف لتمثيل املرأة الريفية يف مناصب صـنع القـرار، وال   )أ( 
ســيما يف ال ملانــات وهيئــات اإلدارة علــى مجيــع املســتويات، مبــا يف للــ  يف هيئــات إدارة   
األراضي والتابات ومصائد األمساك وامليا ، فضاًل عـن هيئـات إدارة املـوارد الطبيعيـة. ويف     
ه ا الصدد، ينبتـي أن توضـع أهـداف وأطـر زمنيـة واضـحة لتحقيـق املسـاواة الفعليـة بـني           

   املرأة والرجل؛
كفالــة قــدرة املــرأة الريفيــة ومنظمااــا علــى التــأث  يف صــيامجة السياســات     )ب( 
ورصدها على مجيع املستويات ويف مجيـع اجملـاالت الـ  تـمتثر عليهـا، بوسـائل مـن         وتنفي ها

ــل       ــ اني، مث ــات احلكــم ال ــة وهيئ ــات احمللي ــها املشــاركة يف األحــزاب السياســية ويف ا يئ بين
لـدول األطـراف أن تضـع وتنفـ  أدوات لرصـد      لوالقـرإ. وينبتـي    جمال  اجملتمعات احمللية

 مشاركة املرأة الريفية يف مجيع الكيانات العامة من أجل القضاء على التمييز؛
التصدي لعالقات القوة مجـ  املتكافئـة بـني املـرأة والرجـل، مبـا يف للـ  يف         )ج( 

حمللـي، وإزالـة احلـواجز    عمليات صـنع القـرار والعمليـات السياسـية علـى مسـتوإ اجملتمـع ا       
مشاركة املرأة الريفية يف احلياة اجملتمعية من خـالل إنشـاء هياكـل فعالـة لصـنع       ال  تعترض

القرار تلـيب احتياجـات ا نسـني علـى الصـعيد الريفـي. وينبتـي أن تضـع الـدول األطـراف           
ــا     ــة يف احلي ــة الــ  حتــول دون مشــاركة املــرأة الريفي ة خطــط عمــل تتصــدإ للعوائــق العملي
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اجملتمعية وأن تطلق محالت للتوعية بأمهيـة مشـاركتها يف عمليـة صـنع القـرار علـى مسـتوإ        
 اجملتمع احمللي؛  

ضمان مشاركة املرأة الريفية يف وضـع وتنفيـ  مجيـع اسـتراتيجيات التنميـة       )د( 
ــات التخطــيط وصــنع       ــة يف عملي ــى املشــاركة الفعال ــة قــدراا عل ــة، وكفال ــة والريفي الزراعي

تصلة با ياكـل األساسـية واخلـدمات الريفيـة، مبـا يف للـ  امليـا  واملرافـق الصـحية          القرار امل
والنقل والطاقة، ويف التعاونيات الزراعية ومنظمات املنتجني املـزارعني، ومنظمـات العمـال    
الريفيني، ومجاعـات املسـاعدة ال اتيـة، وكيانـات شهيـز املنتجـات الزراعيـة. وينبتـي  كـني          

رثليها مـن املشـاركة مباشـرة يف حتديـد مجيـع اسـتراتيجيات التنميـة الزراعيـة         املرأة الريفية و
ــ ها ورصــدها        ــها وتنفي ــا و ويل ــا وتصــميمها ووضــع ميزانياا ــها وختطيطه ــة وحتليل والريفي

 وتقييمها؛
ضمان أال تنف   مشاريع التنميـة الريفيـة إال بعـد إجـراء تقييمـات تشـاركية        )هـ( 

والبيئــي باملشـاركة الكاملـة للمــرأة الريفيـة، وبعـد احلصــول علـى موافقتــها       لألثـر ا نسـاين  
احلــرة واملســبقة واملســتن ة. وت عَتَبــر نتــائج التقييمــات التشــاركية معــاي  أساســية الختــال أي 
قرار يتعلق بتنفي  تلـ  املشـاريع. وينبتـي اختـال تـداب  فعالـة للتخفيـف مـن اآلثـار الضـارة           

 ا نسانية؛احملتملة البيئية و
ويف حالة الدول األطراف ال   ر بااعـات أو يف مرحلـة مـا بعـد الـااع،       )و( 

النســاء الريفيــات باعتبــارهن مــن صــناع القــرار يف جهــود وعمليــات بنــاء  ضــمان مشــاركة
 .30السالم، مبا يتماشى مع التوصية العامة رقم 

 
)ز(، مقـروءة جنبـًا إىل جنـب     2، الفقـرة  14األراضي واملوارد الطبيعيـة )املـادة    -زاي  

 (13املادة 
األراضـي واملـوارد الطبيعيـة. ويف     يفةـدودة   حبقوقاملرأة الريفية إال  حتظىكث ًا ما ال  - 55

منــاطق كــث ة، تعــاين مــن التمييــز يف مــا يتعلــق بــاحلقوق يف األراضــي، مبــا يف للــ  مــا يتعلــق    
 حد كب . ختضع لسيطرة الرجال إىلباألراضي اجملتمعية، ال  

 
 األراضي واملوارد الطبيعية - 1 

اللجنــة حقــوق املــرأة الريفيــة يف األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، مبــا يف للــ  امليــا     تعتــ  - 56
والب ور والتابات ومصائد األمساك، من حقوق اإلنسان األساسية. وكث ًا مـا تشـمل احلـواجز    
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 ييزيــة، وعــدم مواءمــة القــوانني وتنفيــ ها الــ  حتــول دون  تعهــا هبــ   احلقــوق وجــود قــوانني 
 بشكل مج  فعال على الصعيدين الوطا واحمللي، ووجود مواقف ورارسات ثقافية  ييزية.  

ــداب  اخلاصــة        - 57 ــ  الت ــا يف لل ــداب ، مب ــع الت ــدول األطــراف مجي وينبتــي أن تتخــ  ال
ا يتعلــق باألراضــي واملــوارد املمتقتــة، الالزمــة لتحقيــق املســاواة الفعليــة للمــرأة الريفيــة يف مــ 

الطبيعيـــة، وأن تضـــع وتنفـــ  اســـتراتيجية شـــاملة للتصـــدي للقوالـــب النمطيـــة واملواقـــف   
 حقوقها يف األراضي واملوارد الطبيعية.   إعمال واملمارسات التمييزية ال  تعوق

م وينبتي أن تو، الدول األطراف اهتمامًا خاصًا للنظم العرفية، ال  مجالبـًا مـا حتكـ    - 58
 وأن تضـمن إدارة األراضي وإدارة إجراءااا ونقل ملكيتـها، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة،     

الــوعي بشــأن حقـوق املــرأة الريفيــة يف   أن تـ كي عـدم  ييزهــا ضــد املـرأة الريفيــة. وينبتــي   
األراضي وامليا  واملوارد الطبيعية األخرإ يف صفوف القيادات التقليدية والدينيـة والعرفيـة   

رعني والقضــاة واحملــامني وســلطات إنفــال القــانون، ومــديري األراضــي، ووســائط        واملشــ
 اإلعالم وسائر ا هات الفاعلة لات الصلة.

حقـوق املـرأة الريفيـة يف     تضـمن الدول األطـراف أن التشـريعات    تكفلوينبتي أن  - 59
األراضي وامليا  واملوارد الطبيعية األخرإ على قدم املساواة مع الرجل، بصرف النظر عـن  

 ـا، وأهنـا تتمتـع باألهليـة      ضـامن لكـر  وجـود و، أمـر أو   عـن  حالتها املدنيـة والزوجيـة أو   
الريفيــة  القانونيـة الكاملــة. وينبتــي أن تضـمن حصــول نســاء الشـعوب األصــلية يف املنــاطق   

ــازة والســيطرة علــى       ــة واحلي علــى فــرا متســاوية مــع رجــال الشــعوب األصــلية يف امللكي
األراضي وامليا  والتابات، ومصائد األمساك وتربية األحياء املائيـة ومج هـا مـن املـوارد الـ       
امتلكتها أو شتلتها بصفة تقليدية، أو ال  استخدمتها أو اكتسبتها  ـالف للـ ، بوسـائل    

ا محايتها مـن التمييـز والتجريـد مـن املمتلكـات. وإضـافة إىل للـ ، ينبتـي أن تقـوم          من بينه
 مبا يلي:   األطراف الدول

ــ        )أ(  ــة ال ــات الزراعي ــى الوصــول إىل التعاوني ــة عل ــرأة الريفي ــدرة امل ــز ق تعزي
 تسمج بأعضاء من النساء أو تضم يف عضويتها نساء فقط، واملشاركة فيها بصورة جمدية؛

ــ )ب(  ــها     تعزي ــات، ومعرفت ــة املائي ــة يف مصــائد األمســاك وتربي ــرأة الريفي ز دور امل
باالســتخدام املســتدام للمــوارد الســمكية، والتشــجيع علــى إتاحــة اســتفاداا مــن التابــات    
واملوارد احلرجية املسـتدامة، مبـا يشـمل الوصـول اآلمـن إىل احلطـب واملـوارد احلرجيـة مجـ           

 ؛اخلشبية
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ــز املمتسســات واآلل  )ج(  ــرأة يف     تعزي ــوق امل ــة حق ــة حلماي ــة والقانوني ــات العرفي ي
األراضي وامليا  واملوارد الطبيعية األخرإ والدفاع عنها، مبا يشمل اخلدمات شبه القانونيـة  

 .اجملتمعية
 

 السياسات الزراعية وسياسات األراضي والزراعة العضوية - 2 
ما برحت العواقب النامجة عن الزراعة الصناعية يف كـث  مـن األحيـان سـببًا يف تضـرر       - 60

تدهور التربة والتحات، ونفاد امليا ، واستخدام احملاصـيل النقديـة    ومشلتاملزارعات الريفيات، 
رة على حساب احملاصيل الت ائية احمللية. ويرتبط أيضًا االستخدام املـث  للجـدل للكائنـات احملـو     

رة وراثيـًا بزيـادة التصـنيع الزراعـي. بيـد أن املـرأة الريفيـة        وراثيًا وتسجيل براءات احملاصيل احملو 
 كث ًا ما تشارك يف املمارسات الزراعية املستدامة والعضوية.

األزمــات العامليــة يف جمــاالت التــ اء والطاقــة واملاليــة والبيئــة إىل زيــادة بيــع    وقــد أدت - 61
ــأج  األراضــي الــ  ــيني      وت ــيني ووطن ــة أخــرإ ملســتثمرين ةل ــة أو جهــات فاعل ــا الدول    لكه

وأجانــب. وهــ   االتفاقــات، الــ  يصــحبها نــزع للملكيــات يف أحيــان كــث ة، جعلــت املــرأة    
تضـاؤل فـرا وصـو ا     زيـادة  الريفية معرضة خلطر اإلخالء القسري وزيادة الفقر وتسببت يف

. ويـمتثر  الدوائيـة الطبيعية مثل امليا  واحلطب والنباتات وحتكمها يف األراضي واألقاليم واملوارد 
ن العنـف ا نسـاين يف هـ ا    التشرد سلبًا على املرأة الريفيـة بطـرق متعـددة، وكـث ًا مـا تعـاين مـ       

 السياق.
وينبتــي أن تنفــ  الــدول األطــراف سياســات زراعيــة تــدعم املزارعــات الريفيــات،    - 62

وحتمـي النسـاء الريفيـات     ،وتشجع الزراعة العضويةوتعترف باملشاعات الطبيعية وحتميها، 
واألمسدة الضارة. وينبتي أن تكفل قـدرة املـرأة الريفيـة علـى احلصـول       اآلفات من مبيدات

فعليـــًا علـــى املـــوارد الزراعيـــة، مبـــا يشـــمل البـــ ور العاليـــة ا ـــودة، واألدوات واملعـــارف  
لعضوية. وإضافة إىل للـ ، ينبتـي   واملعلومات، وك ل  املعدات واملوارد الالزمة للزراعة ا

 أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:
ــرأة        )أ(  ــدإ امل ــة ل ــة للبيئ ــة واملراعي ــة التقليدي ــارف الزراعي ــة املع ــرام ومحاي احت

 الريفية، وال سيما حق املرأة يف حفظ الب ور األصلية والتقليدية واستخدامها وتباد ا؛ 
ــات    )ب(  ــواع وأصــناف النبات ــة وحفــظ أن ــ  تشــكل   محاي ــة ال األصــلية واملتوطن

مصدرًا للت اء والدواء، ومنع حصول الشركات الوطنيـة وعـ  الوطنيـة علـى بـراءات إلا      
اديــدًا حلقــوق املــرأة الريفيــة. وينبتــي أن حتظــر الــدول األطــراف أيــة شــروط    مــا شــكلت
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قيمـة (، الـ    جة للب ور لات الب ور العقيمة ) البـ ور الع تعاقدية تلزم بشراء النباتات املنِت
  نع املرأة الريفية من استبقاء ب ور خصبة؛

ضــمان أال تنتــه  عمليــات حيــازة األراضــي، مبــا يشــمل عقــود تــأج            )ج( 
األراضــي، حقــوق املــرأة الريفيــة أو أن تتســبب يف عمليــات إخــالء قســرية، ومحايــة املــرأة    

لشـركات الوطنيـة وعـ     الريفية مـن اآلثـار السـلبية النامجـة عـن حيـازة األراضـي مـن ِقَبـل ا         
 الوطنية واملشاريع اإلمنائية والصناعات االستخراجية واملشاريع الضخمة؛

ــرار أي         )د(  ــل إق ــة قب ــرأة الريفي ــة احلــرة واملســتن ة للم ــى املوافق احلصــول عل
عمليات شراء أو مشاريع تمتثر على أراض أو أقاليم وموارد ريفيـة، مبـا فيهـا تلـ  املتصـلة      

ضي ونزع ملكية األراضي وإعادة التوطني. وحـني ت جـَرإ فعـاًل عمليـات     بتأج  وبيع األرا
حليازة األراضي مـن هـ ا القبيـل، ينبتـي أن تتماشـى مـع املعـاي  الدوليـة، وينبتـي أن يقـد م           

 التعويض املالئم للنساء الريفيات؛ 
قوانني وسياسات حتد من كمية ونوعية األراضي الريفيـة املعروضـة    اعتماد )هـ( 

 يع أو اإل ار لشركات أو دول ثالثة، وتنفي ها تنفي ًا فعااًل.للب
 

 الت اء والتت ية - 3 
تمتدي املرأة الريفية دورًا حامسًا يف حتقيق األمن الت ائي واحلد من الفقر وسوء التت يـة   - 63

وا ــوع وتعزيــز التنميــة الريفيــة، إال أن مســامهتها كــث ًا مــا تكــون مجــ  مدفوعــة األجــر ومجــ   
معترف هبـا وال تلقـى إال دعمـًا ضـئياًل. واملـرأة الريفيـة مـن الفئـات األكثـر تضـررًا مـن انعـدام             

ألمن الت ائي، وهي معرضة لتقلب أسعار األمج ية وسوء التت ية وا ـوع، وي حَتَمـل أن تعـاين    ا
 (.A/HRC/22/50حني تتصاعد أسعار األمج ية )انظر 

 وينبتي أن تكفل الدول األطراف إعمـال احلـق يف التـ اء والتت يـة للمـرأة الريفيـة       - 64
أن تكـون  ـا السـلطة علـى إدارة مواردهـا الطبيعيـة       أن تضـمن  يف إطار السـيادة الت ائيـة و  

 والتحكم فيها.
ــة للنســاء      - 65 وينبتــي أن تــو، الــدول األطــراف اهتمامــًا خاصــًا لالحتياجــات التت وي

الريفيات، وال سيما احلوامل واملرضعات، بوضـع سياسـات فعالـة لكفالـة إمكانيـة حصـول       
ريفية علـى مـا يكفـي مـن التـ اء والتت يـة، مـع مراعـاة املبـاد  التوجيهيـة الطوعيـة            املرأة ال

 لدعم اإلعمال التدر ي للحق يف مج اء كاف يف سياق األمن الت ائي الوطا.

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/50
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وينبتـــي أن تعتمـــد الـــدول األطـــراف قـــوانني وسياســـات وتـــداب  لتعزيـــز ومحايـــة   - 66
وعة للمرأة الريفية وإمكانية وصو ا إىل األسـواق.  األساليب واملنتجات الزراعية احمللية املتن

وينبتي أن تكفل تنوع احملاصـيل واملـوارد الدوائيـة بتـرض حتسـني األمـن التـ ائي والصـحة         
 سني إمكانية حصو ا على املاشية.للمرأة الريفية، وحت

 
 والقروض الزراعية والتأمني الزراعي اتـــــة، مبا يف لل  االئتمانــــــــــاخلدمات املالي - 4 

مثــة أمهيــة بالتــة لتــوافر إمكانيــة احلصــول علــى خــدمات ماليــة بشــروط عادلــة إلقامــة     - 67
رات جـات ومباشِـ  مشاريع املـرأة الريفيـة والسـتراتيجيااا إلدرار الـدخل وكسـب العـيا كمنتِ      

مات املاليـة مـا يلـي: وجـود     لألعمال احلرة. ومن القيود ال  حتول دون استفادة املرأة من اخلـد 
ال تسـمج للمـرأة بتقـد  طلـب للحصـول علـى ائتمـان بنفسـها؛         قد حواجز قانونية وسياساتية 

املواقف التمييزية الـ   نـع املـرأة مـن امـتالك حسـابات مصـرفية أو إبـرام عقـود دون موافقـة           و
 رأة الريفية.  أحد األقرباء ال كور؛ وطلبات توف  الضمانات ال  قد ال تتوافر لدإ امل

وينبتي أن تعزز الدول األطـراف عمليـة االنتقـال إىل اخلـدمات املاليـة الرمسيـة وأن        - 68
تكفــل إمكانيــة حصــول املــرأة الريفيــة علــى االئتمانــات والقــروض واملــدخرات الزوجيــة،    

 وأن تعـزز ني، يوخدمات التأمني ونظم الدفع احملليـة، علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـال الـريف       
ااــا االقتصــادية واملاليــة والتجاريــة. وينبتــي أن تكفــل الــدول األطــراف تكــافمت فــرا   مهار

 املرأة الريفية يف احلصول على ما يلي:
اخلدمات املالية املتنقلة وال  تديرها اجملتمعات احملليـة، الـ  ينبتـي أن تلـيب      )أ( 

هن الضـمانات، وتطبيـق   احتياجات املرأة الريفية، مثاًل بواسطة إقراض النساء اللواني تعـوز 
ــة إىل مقــدمي      رارســات مصــرفية مبســطة منخفضــة التكلفــة، وتيســ  وصــول املــرأة الريفي

 اخلدمات املالية الرمسية؛
 املعلومات املتعلقة باخلدمات والتسهيالت املالية؛ )ب( 
)ج( بـــرامج بنـــاء املهـــارات املاليـــة باســـتخدام األســـاليب املبتكـــرة الـــ  تأخـــ  يف  

   األمية. كلاحلسبان مشا
وينبتي أن تكفل الدول األطـراف اشـتمال اخلـدمات املاليـة، مبـا يف للـ  االئتمـان         - 69

 اتالريفيـ  النسـاء والقروض، على  ليات مراعية لالعتبارات ا نسانية وعـدم حجبـها عـن    
 حتـديات بسبب عدم وجود ضامن من ال كور. وينبتي تعديل إجـراءات التسـجيل حبسـب    

الوقت والتنقل ال  يواجهها الكـث  مـن النسـاء الريفيـات. وينبتـي لالئتمانـات والقـروض        
مـن   الكـث  الزراعية أن تستوعب طبيعة احليازة مج  املثبتـة للحيـازات الصـت ة الـ  حبـوزة      



CEDAW/C/GC/34 
 

 

16-03601 29/36 

 

علــى  املزارعــات، حبيــث تظــل الريفيــات اللــواني تنقصــهن حقــوق احليــازة الرمسيــة قــادرات 
 االستفادة منها.

 
 األسواق ومرافق التسويق - 5 

ح  يتسم للمزارعات واملنتجات الريفيات بيع سلعهن ومنتجـاان بنجـاح،  ـب أن     - 70
إمكانية الوصول إىل األسـواق ومرافـق التسـويق وفـرا اكتسـاب مهـارات التسـويق         نتتاح  

لوقـت، قـد يمتديـان    الفعال. بيد أن التمييز يف القطاعني العام واخلاا، وضيق إمكانية التنقل وا
إىل استبعاد املرأة الريفية من اسـتخدام مرافـق التسـويق وسالسـل اإلمـداد. و يـل املـرأة الريفيـة         

لـة  ثـياًل ناقصـًا يف  ــان السـوق وكـث ًا مـا تكـون مـدخالاا ضــئيلة يف         أيضـًا إىل أن تكـون رث   
 تصميم وإنشاء واستخدام وحتسني مرافق التسويق احمللية.  

إىل األسـواق   اتالريفيـ  النسـاء وينبتي أن تكفل الدول األطـراف إمكانيـة وصـول     - 71
صـراحة، كمزارعـات ومنِتجـات، بشـأن مـا       نومرافق التسـويق، وأن تتأكـد مـن استشـارا    

ه مــن مشــاكل تتعلــق بالوصــول إىل األســواق واســتخدامها اســتخدامًا فعــااًل، حــ    نــواجهي
بصـورة أفضـل. وينبتـي أيضـًا أن تسـعى الـدول        نتصبج مرافق التسـويق ملبيـة الحتياجـاا   

األطــراف إىل حتســني مهــاراان التســويقية ومهــاراان الالزمــة إلضــافة قيمــة إىل منتجــاان،   
 أنشطة التوعية احملددة ا دف. هابوسائل من

وينبتي أن تقيم الـدول أيضـًا بـرامج ةـددة للـدعم واإلرشـاد الزراعـي واخلـدمات          - 72
لتعزيــز املهــارات االقتصــادية والتجاريــة لــدإ املــرأة الريفيــة وحتســني   االستشــارية الزراعيــة

 وصول إىل األسواق وسالسل القيمة.قدراا على ال
 

 التكنولوجيا - 6 
مثـة أمهيــة بالتـة بشــكل خــاا لتخفـيض مــا تنفقـه املــرأة الريفيــة مـن وقــت وجهــد يف       - 73

العمل عن طريق توف  ا ياكل األساسـية واالبتكـارات التكنولوجيـة. ويف هـ ا الصـدد، حتتـاج       
ــة املــوفرة          ــدات الزراعي ــري ومجــع امليــا  وإىل املع ــات الزراعــة وال ــة إىل تكنولوجي ــرأة الريفي امل

ــا     للجهــد. وعــالوة علــ  ــة إىل تكنولوجي ــرأة الريفي ــنف  القــدر لوصــول امل ــة ب ى للــ ، مثــة أمهي
املعلومـات واالتصــاالت وشــبكات ا واتــف احملمولــة يف حتســني مهارااــا التســويقية واملهــارات  

 األخرإ.  
وينبتي أن تكفل الدول األطراف توف  التكنولوجيا املوفرة للجهد السـليمة بيئيـًا،    - 74

الزراعة والري ومجـع امليـا ، والتكنولوجيـا الالزمـة لتخفيـف أعبـاء        مبا يشمل تكنولوجيات
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ج، وإتاحتـها للنسـاء الريفيـات، وأن تكفـل     العمل املـا، مجـ  املـدفوع األجـر والعمـل املنـتِ      
ــا يشــمل          ــا، مب ــة وصــو ن إىل التكنولوجي ــن شــأهنا أن حتســن إمكاني ــة م ــات ممتاتي ــة بيئ ايئ

املنـاطق الريفيـة. وينبتـي التشـاور مـع املـرأة الريفيـة         تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف
ــى هــ         ــة حصــو ن عل ــي تشــجيع إمكاني ــ   التكنولوجيــا، وينبت ــدإ تطــوير ه    احللــول ل

 التكنولوجية املبتكرة.
 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - 7 
تــف وا وا ازتــمتدي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت )مبــا يف للــ  اإللاعــة والتلفــ    - 75

احملمولة واحلواسـيب واإلنترنـت(، دورًا هامـًا يف  كـني النسـاء والفتيـات الريفيـات عـن طريـق          
ربطهن بالعا. األوسع نطاقًا وتوف  سبل الوصـول بسـهولة إىل املعلومـات والتعلـيم. وتسـتطيع      
أشـكال التكنولوجيـا املختلفـة أن تلــيب احتياجـات متنوعـة، بــدءًا مـن االنضـمام إىل ا ماعــات        
اإللكترونية وانتهاًء باالستفادة من التعلم عن بعد. بيد أن النساء والفتيـات الريفيـات يتضـررن    
أكثر من مج هن من الفجوات ا نسـانية يف الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،      
وال  تشـكل أحـد األبعـاد ا امـة للفجـوة الرقميـة. وبالنسـبة للنسـاء والفتيـات الريفيـات، فـ ن            

ــة       ا ــب النمطي ــام باحلاســوب، والقوال ــة، وعــدم اإلمل ــة، واحلــواجز اللتوي ــة ا ترافي لفقــر، والعزل
ــا عوامـــل نكـــن أن تعـــوق الوصـــول إىل تكنولوجيـــا املعلومـــات     ا نســـانية التمييزيـــة، مجيعهـ

 واالتصاالت.
وينبتـي أن تعتمـد الـدول األطـراف تـداب  لتعزيـز املسـاواة بـني ا نسـني يف قطــاع           - 76

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن حتسن إمكانيـة وصـول النسـاء والفتيـات الريفيـات      
إىل تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، وأن تطلـــق مبـــادرات أو توســـع نطاقهـــا لزيـــادة 
مهاراان يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل إقامـة        

أو اجملتمعـات احملليـة. وينبتـي أيضـًا أن تطـرق الـدول األطـراف        مراكز للمعارف يف القرإ 
سبل إلكاء الوعي العام والتدريب عن طريق تكنولوجيا ا اتف احملمول، ال  تنطوي علـى  

 إمكانية الوصول إىل النساء والفتيات الريفيات.
 

 إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وحيازة األراضي وإعادة التوطني - 8 
ــث - 77 ــتبعد جهــود إصــالح األراضــي واإلصــ     ك ــا تس ــاء الريفيــات    ًا م ــي النس الح الزراع
  بطريقة مراعية للمنظور ا نساين. وأحيانًا تنطوي سياسـات اإلصـالح الزراعـي علـى     تنف  وال

ــع         ــل عــدم تســجيل األراضــي إال بأمســاء الرجــال، أو دف ــ كور، مــن قبي ــاز لل شــيء مــن االحني
حيان، أو عدم صرف تعويضات عن تقييد استخدام األراضـي  التعويضات بامسهم يف أمجلب األ
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)ال ي يسفر عن خسارة األراضـي أو عـدم اسـتعما ا أو فقـدان قيمتـها( إال بنـاًء علـى أنشـطة         
 الرجال.  

وينبتي أن تو، الدول األطراف األولوية لكفالة احلقـوق املتسـاوية للمـرأة الريفيـة      - 78
 ًاراضــي وإصــالحات زراعيــة، وأن تعت هــا هــدف يف األراضــي عنــدما شــري إصــالحات لأل 

 من أهداف إصالح األراضي. وينبتي أن تقوم مبا يلي: ًاوأساسي ًاةدد
ضمان اشتمال برامج إصالح األراضي واإلصالح الزراعـي علـى أهـداف     )أ( 

ومجايات وتداب  خت  ا نسني، وكفالة هنوضها باملسـاواة الشـكلية وا وهريـة، مـثاًل، عـن      
طريق امللكية املشتركة، واشتراط موافقة الزوجة على بيـع أو رهـن األراضـي لات امللكيـة     

 ت مالية مرتبطة باألرض؛  املشتركة أو على االشتراك يف أي معامال
االعتراف باحلقوق املتساوية للمرأة الريفيـة يف األراضـي وتضـمينها يف أي     )ب( 

 برامج لتوزيع األراضي أو تسجيل سندات ملكيتها أو توثيقها؛  
ــاداان      )ج(  ــدهن وع ــوانني نســاء الشــعوب األصــلية وتقالي ــًا بق ــراف رمسي االعت

 هبدف إزالة األحكام التمييزية منها؛  ونظم حيازان لألراضي، واستعراضها 
وضـع وتنفيــ  تــداب ، مبــا يف للــ  التـداب  اخلاصــة املمتقتــة، لــتمكني املــرأة    )د( 

مـن التوزيـع أو التـأج  أو االسـتخدام العـام لألراضـي واملسـطحات         الريفية من االسـتفادة 
ثمارات الريفيـة  املائية ومصائد األمساك والتابات، ومن سياسات اإلصالح الزراعي واالسـت 

ــات        ــة للنســاء الريفي ــوىل األولوي ــي أن ت ــة. وينبت ــاطق الريفي ــة يف املن ــوارد الطبيعي وإدارة امل
 د األمساك والتابات.ئاللواني ال نلكن أراٍض عند ختصي  األراضي العامة ومصا

 
 )ح(( 2، الفقرة 14الظروف املعيشية املالئمة )املادة  - حاء 

 اإلسكان - 1 
يعد احلـق يف السـكن الالئـق مـن املسـائل الباعثـة علـى القلـق بوجـه خـاا يف املنـاطق             - 79

واخلدمات األساسية أو تكون رديئـة النوعيـة يف    البم التحتيةالريفية، حيث يتع ر الوصول إىل 
أمجلب األحيان. ونكن تطبيق الكث  من التـداب  الـ  حتمـي حقـوق املـرأة الريفيـة يف األراضـي        

والقضــاء  ،املثـال، االعتــراف باألهليـة القانونيــة للمـرأة، واالعتــراف بـأمن احليــازة     )علـى ســبيل 
على التمييز ضد املرأة يف التسجيل والتملي ( من أجـل محايـة حقهـا يف السـكن الالئـق )انظـر       

A/HRC/19/53 تـداب  إضـافية لتحسـني أوضـاع اإلسـكان      (. مج  أن من املمكن أيضًا أن ت ت خَـ  
 الريفي من منظور مراع لالعتبارات ا نسانية.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/19/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/53
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الــدول األطــراف مســائل اإلســكان كجــزء مــن التنميــة الريفيــة   تتنــاولوينبتــي أن  - 80
ــدول       ــة. وينبتــي أن حتســن ال ــرأة الريفي ــداب  بالتشــاور مــع امل ككــل، وأن تكفــل اختــال الت

ــة املســاكن ا   ــرامج ةــددة      األطــراف نوعي ــ  سياســات وب ــق تصــميم وتنفي ــة عــن طري لريفي
األهداف تراعي االحتياجات اخلاصة للمرأة الريفيـة. وينبتـي أن تتماشـى هـ   ا هـود مـع       
املعاي  الدولية للحق يف السكن، مبا يف لل  املباد  األساسـية واملبـاد  التوجيهيـة املتعلقـة     

، املرفـــق األول(، وينبتـــي أن A/HRC/4/18بعمليـــات اإلخـــالء والترحيـــل بـــدافع التنميـــة )
تتضـمن تـداب  قويـة حلمايـة املـرأة الريفيـة بصـورة فعالـة مـن اإلخـالء القسـري مـن جانــب             

 ة وا هات الفاعلة من مج  الدول.الدول
 

 امليا  والصرف الصحي والطاقة - 2 
ال تعد حقوق النساء والفتيات الريفيات يف امليـا  وخـدمات الصـرف الصـحي حقوقـًا       - 81

أساسية يف حد لااا فحسب، بل هي أيضًا عناصر أساسية إلعمال طائفة واسـعة مـن احلقـوق    
 األخرإ، من بينها احلق يف الصحة والت اء والتعليم واملشاركة.  

تضررين من ندرة امليا ؛ وهـو وضـع يزيـد     النساء والفتيات الريفيات من أشد املوتعد  - 82
سوءًا عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد الطبيعية وقلة ا ياكـل األساسـية واخلـدمات. ومجالبـًا     
مــا تضــطر النســاء والفتيــات الريفيــات إىل املشــي مســافات طويلــة  لــب امليــا ، رــا يعرضــهن   

ــف ا نســي واال     ــالوقوع ضــحايا للعن ــًا خلطــر كــب  ب ــردي ا ياكــل   أحيان ــداءات. ونظــرًا لت عت
األساسية واخلدمات الريفية يف مناطق عديدة، كث ًا ما تقضي املرأة الريفية من أربع إىل مخـ   
ساعات يوميًا )أو أكثر( يف مجع امليا  من مصادر لات نوعية رديئة أحيانًا، وحتمـل أوان  ثقيلـة   

أمـراض نامجـة عـن اسـتخدام امليـا        وتعاين مشاكل جسمانية حادة، إىل جانب ما تواجهـه مـن  
مج  املأمونة. وتوجد أشكال خمتلفة من التكنولوجيـا الفعالـة املنخفضـة التكلفـة الـ  نكنـها أن       
ختفــف العــبء، تشــمل تكنولوجيــا حفــر اآلبــار، ونظــم اســتخراج امليــا ، وتكنولوجيــا إعــادة     

م شميع ميا  األمطار ومعا ـة  استخدام امليا  املستعملة، وتكنولوجيا الري املوفرة للجهد، ونظ
 وتنقية امليا  املالية.  

وحني ال تتوافر مـراحيض أو دورات ميـا ، يتوجـب علـى النسـاء والفتيـات الريفيـات         - 83
أن نشني مسافات طويلة حبثًا عن اخلصوصية. وتتسبب قلـة املرافـق الصـحية املالئمـة أيضـًا يف      

ــادة خمــاطر تعرضــهن العــتالل الصــحة. ولتصــحي      ج هــ ا الوضــع،  ــب أن تتــاح للنســاء     زي
والفتيات الريفيات إمكانية الوصول ماديًا واقتصاديًا إىل صرف صـحي مـأمون وصـحي و مـن     

 ومقبول اجتماعيًا وثقافيًا.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/18
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وكــث ًا مــا تكــون إمكانيــة حصــول املــرأة الريفيــة علــى الكهربــاء ومج هــا مــن أشــكال  - 84
يف املقـام األول مسـمتولية مجـع واسـتخدام الكتلـة       الطاقة ةدودة. وتقـع علـى النسـاء والفتيـات    

احليوية إلنتاج الطاقة، وما يرتبط ب ل  من خماطر على الصحة والسـالمة. وعـادة مـا يـتحملن     
املسمتولية عن تلبية احتياجـات الطاقـة لألسـرة املعيشـية، وي حَتَمـل أيضـًا تـأثرهن تـأثرًا مباشـرًا،          

ــى     ــة الرئيســيات عل ــادات يف    بوصــفهن مســتهلكات الطاق ــأي زي مســتوإ األســرة املعيشــية، ب
)ح( مـن املـادة    2التكاليف أو ندرة املوارد. ولئن وردت إشارة ةددة إىل الكهرباء يف الفقـرة  

، ف ن من األمهيـة مبكـان أن ي عَتـَرف بـأن املـرأة الريفيـة لـديها أيضـًا احتياجـات أخـرإ مـن            14
 مثاًل.  الطاقة، ألمجراض الطهي والتدفئة والت يد والنقل، 

وينبتي أن تكفل الدول األطراف حصـول املـرأة الريفيـة علـى اخلـدمات األساسـية        - 85
   واملنافع العامة، مبا يف لل  ما يلي:

كمية من املاء تكون كافية ومأمونة ومقبولـة ونكـن احلصـول عليهـا ماديـًا       )أ( 
 وميسورة ماليًا الستخدامها يف األمجراض الشخصية واملالية والري؛  

مســتوإ مالئــم مــن املرافــق الصــحية والنظافــة الصــحية، مبــا نكــن النســاء   )ب( 
والفتيات من احملافظة على نظافتهن الصحية أثناء فترة الطمث ومـن احلصـول علـى الفـوط     

 الصحية؛  
مصــادر الطاقــة املتجــددة واملســتدامة، ومــد خــدمات شــبكة الكهربــاء إىل    )ج( 

ــة     ــوير الطاق ــة، وتط ــاطق الريفي ــتدامة لات     املن ــة املس ــن مصــادر الطاق ــا م ــية ومج ه الشمس
 املنخفضة التكلفة. التكنولوجيا

 
 النقل - 3 

 ثل إمكانية الوصول إىل وسائل النقل والطرق حتديات كـب ة بالنسـبة للمـرأة الريفيـة      - 86
و ا تأث  على  تعها بش  احلقوق، مبا يف لل  إمكانية احلصـول علـى التعلـيم وفـرا كسـب      

ــر ــدام ا ياكــل       ال ــوعرة وانع ــة والتضــاري  ال ــة الصــحية. ونكــن للمســافة ا ترافي زق والرعاي
األساســية وســبل الوصــول إىل وســائل النقــل العموميــة أن تتســبب مجيعــًا يف احلــد مــن تنقالاــا 
اليومية. وح  عندما تتوفر بدائل النقل يف املناطق الريفيـة، نكـن أن تكـون التكـاليف املرتبطـة      

 اتالريفيـ  النسـاء و خماطر التعرض للتحرش والعنف ا نسيني مبثابة مثبطات قويـة تـثا   بالسفر أ
عن استخدامها. ونتيجة ل ل ، مجالبًا ما يقضـني سـاعات طويلـة سـ ًا علـى األقـدام، رـا  لـق         

 مشاكل أخرإ  ن من حيث زيادة االفتقار إىل الوقت واملخاطر على الصحة والسالمة.
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وينبتي أن تتناول الدول األطراف بالتحليل املطالب املصـنفة حسـب نـوع ا ـن       - 87
 دمات النقل يف املناطق الريفية، وأن تكفل شسيد سياسات وبـرامج قطـاع النقـل     املتعلقة

وسـائل نقـل مأمونـة ميسـورة التكلفـة      ب وتزويـدهن يف التنقـل   اتالريفيـ  النسـاء الحتياجات 
 ويسهل الوصول إليها.

 
 املرأة الريفية يف البلدان املتقدمة   -طاء  

كث ًا ما تواجه املرأة الريفية يف البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة حتـديات متشـاهبة مـن        - 88
ــث اخلــدمات امليســرة          ــن حي ــا احتياجــات متشــاهبة م ــد تكــون   ــر واإلقصــاء، وق ــث الفق حي

ــتمكني االقتصــادي. وكمــا هــو احلــال     ــة وال ــة االجتماعي ــل  واحلماي ــة كــث ة،  ي يف بلــدان نامي
االقتصادات الريفية يف البلدان املتقدمة إىل تفضيل الرجل، كما أن سياسات التنميـة الريفيـة يف   

تـو، أحيانـًا اهتمامـًا ضـئياًل الحتياجـات املـرأة وحقوقهـا. ومازالـت املـرأة           قـد  البلدان املتقدمة
حباجـة إىل سياسـات وبـرامج تسـتهدف تعزيـز      الريفية يف البلدان املتقدمة )ويف البلـدان الناميـة(   

وضمان  تعها حبقوقها. وتنطبـق كثـرة مـن التوصـيات الـواردة يف الفـروع السـابقة علـى حالـة          
ــاك قضــايا فريــدة تســتحق أن ت ــولةى      املــرأة الريفيــة الــ  تعــيا يف البلــدان املتقدمــة. مجــ  أن هن

 اهتمامًا خاصًا.  
ــن     - 89 ــرة م ــل كث ــال، تعم ــبيل املث ــى س ــة يف     فعل ــدان املتقدم ــاجرات يف البل ــامالت امله الع

الزراعة، وكـث ًا مـا يـواجهن انتـهاكات خطـ ة حلقـوق اإلنسـان الـ   ـن، مبـا يشـمل العنـف             
واالستتالل واحلرمان من احلصول على اخلـدمات، مبـا يف للـ  الرعايـة الصـحية. وإضـافة إىل       

ــة إىل الزراعــة الصــناعية يف كــث  مــن ا    ــدان املتقدمــة يف امــيا صــتار   للــ ، تســببت النقل لبل
املزارعني، را خلف أثرًا تكبدته املرأة الريفية أكثر من مج ها. ومن مث، توجد حاجة إىل تيسـ   
ودعم برامج بديلة للتنميـة الزراعيـة تكـون مراعيـة لالعتبـارات ا نسـانية، حبيـث  كـن صـتار          

فية واالستفادة منـها. وإضـافة إىل للـ ،    النساء املنتجات من املشاركة يف التنمية الزراعية والري
فلئن كانت اجملتمعات الريفية يف البلدان املتقدمة موصولة جيدًا باخلدمات االجتماعية ونكنـها  
الوصول إىل ا ياكل األساسية للنقل واالسـتفادة مـن خـدمات امليـا  والصـرف الصـحي ونظـم        

، فــ ن احلالــة ليســت متســاوية يف التكنولوجيـا والتعلــيم والرعايــة الصــحية، ضــمن أمـور أخــرإ  
مجيع اجملتمعات احمللية الريفية. ففي كـث  مـن األمـاكن، تقـل هـ   اخلـدمات بشـكل ملحـوظ،         
والنساء الالني يعشن يف ه   اجملتمعات الريفية ال يعـانني احلرمـان مـن هـ   احلقـوق فحسـب،       

نطبـق بشـكل خـاا    بل يعانني أيضًا من عبء زائد مـن أعمـال الرعايـة نتيجـة لـ ل . وهـ ا ي      
على اجملتمعات الريفية ا امشية أو النائية، مبا يف لل  جمتمعات الشـعوب األصـلية، الـ  تعـيا     

 يف عزلة وهبا مستويات أعلى للفقر.  
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( بشـأن  2008) 26وينبتي أن تكفل الدول األطراف تنفي  التوصية العامة رقـم   - 90
املشــتتالت  الريفيــات املهــاجرات العــامالت املهــاجرات، مــع إيــالء اهتمــام خــاا للنســاء  

. وينبتـي يف هـ ا الصـدد أن تضـمن تـوف  احلمايـة القانونيـة        كعامالت زراعيـات مومسيـات  
حلقـوق العــامالت املهــاجرات الريفيـات ووصــو ن إىل ســبل االنتصـاف، ومحايــة العــامالت    

ــة علــى حــد ســوا     ء مــن املهــاجرات الريفيــات الــالني حيملــن والــالني ال حيملــن أوراقــًا رمسي
 التمييز أو االستتالل وإساءة املعاملة على أساس نوع ا ن .  

ــة      - 91 ــة الزراعي ــة للتنمي ــرامج بديل وينبتــي أن تقــوم الــدول األطــراف بتيســ  ودعــم ب
تكون مراعية لالعتبارات ا نسانية، حبيث  كـن صـتار النسـاء املنتجـات مـن املشـاركة يف       

منــها. وينبتــي أن تــدعم هــ   الــ امج املــزارع الــ  التنميــة الزراعيــة والريفيــة واالســتفادة 
 تقودها نساء والنساء املزارعات وأن تعزز رارسات الزراعة التقليدية للمرأة.

ــة املعيشــية للنســاء الريفيــات، وال ســيما     - 92 وينبتــي أن حتســن الــدول األطــراف احلال
 أن تكون أكثـر فقـرًا   املنتميات للشعوب األصلية، الالني يعشن يف مناطق هامشية تنحو إىل

وأكثــر عزلــة وأقــل اتصــااًل باخلــدمات االجتماعيــة. وينبتــي أن تــو، األولويــة لتنميــة هــ     
 اجملتمعات الريفية احمللية، وإشراك النساء احملليات يف تصميم وتنفي  خطط التنمية الريفية.

  
 البيانات املتعلقة حبالة املرأة الريفية -خامسًا  

وجــود نقــ  عــام يف البيانــات  14األساســية الــ  تعــوق تنفيــ  املــادة مــن التحــديات  - 93
املصنفة بشـأن  حالـة املـرأة الريفيـة، رـا حيـول دون الرصـد املالئـم وإعمـال حقـوقهن مبوجـب            

 االتفاقية.
وينبتي أن تقوم الدول األطراف جبمع وحتليـل واسـتخدام ونشـر البيانـات املتعلقـة       - 94

فة حسب نـوع ا ـن  والسـن واملوقـع ا تـرايف، وحالـة اإلعاقـة،        حبالة املرأة الريفية، مصن
واحلالة االجتماعية واالقتصادية، واألقليات، أو أي وضع  خر. وينبتـي أن ت سـَتخَدم هـ      
ــة املســتدامة، يف إرشــاد        ــها وضــع ممتشــرات األهــداف اإلمنائي ــن بين ــراض م ــات، ألمج البيان

ملمتقتة، ال  اـدف إىل حتقيـق املسـاواة الفعليـة     ووضع التداب ، مبا يف لل  التداب  اخلاصة ا
للمرأة الريفية يف مجيع مناحي احلياة. وينبتي أيضًا أن تتضمن ه   البيانـات معلومـات عـن    
حالـة املـرأة الريفيـة، مبـا يف للـ  معلومـات عـن فئـات ةـددة مـن النسـاء الريفيـات الـالني              

ددة القائمـة يف سـبيل احلصـول علـى     يواجهن أشكااًل متداخلة من التمييز وعن احلواجز احمل
 حقوقهن.
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 عالناتاإلتحفظات وال -سادسًا  
 ،)و( 2تحفظات علـى أي مـادة مـن مـواد االتفاقيـة، و اصـة املـواد        إبداء ال  لفقد  - 95

. ومـن  أكثـر مـن مج هـا    املـرأة الريفيـة    ثارًا تتكبـدها ، 16إىل  14واملواد من  9و 7و ،)أ( 5و
ــع بــاحلقوق يف الســكن واألرض       ــة علــى للــ  أي حتفظــات حتــد مــن قــدراا علــى التمت األمثل
واملمتلكات أو تـمتثر سـلبًا  ـالف للـ  علـى هـ   القـدرة، مثـل التحفظـات املتعلقـة باخلالفـة            

 وامل ا ، والتحفظات ال  حتد من حقها يف املشاركة السياسية.  
ــراف    - 96 ــدول األط ــدم ال ــي أن تق ــا      وينبت ــات  يف تقاريره ــات معلوم ــدت حتفظ ــ  أب ال

الدورية إىل اللجنة عن اآلثار احملددة     التحفظات على  تع النساء الريفيـات حبقـوقهن،   
علــى النحــو املــبني يف االتفاقيــة، وأن تــبني اخلطــوات املتخــ ة إلبقــاء هــ   التحفظــات قيــد   

 االستعراض، بترض سحبها يف أقرب وقت ركن.
  

 إعداد التقاريرالتعميم و -سابعًا  
تشجع اللجنة الدول األطراف على ترمجة ه   التوصية العامة إىل اللتات الوطنيـة   - 97

علـى نطـاق واسـع     تعميمهاواحمللية، مبا يف لل  لتات الشعوب األصلية واألقليات، وعلى 
يــة، مجيــع دوائــر احلكومــة، واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم، واملمتسســات األكادن        يف

واملنظمات النسائية، مبا فيها منظمات املرأة الريفية. وتوصي اللجنة الدول األطراف، عنـد  
، أن تتشـاور مـع مجاعـات النسـاء     14إعداد تقاريرها الدورية، وخاصة يف ما يتعلق باملـادة  

الريفيـــات، مبـــا يشـــمل املنظمـــات وتعاونيـــات املنـــتجني والتعاونيـــات الريفيـــة اخلاصــــة         
 باملزارعات.

 


