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اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير بشأن املادة 14
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مقدمة

اعتمدت اجلمعية العامة لألُمم املتحدة عددا ً من االتفاقيات واإلعالنات الدولية الرامية إلى تعزيز
املساواة في احلقوق بني الرجل واملرأة .لكن على الرغم من كل هذه الوثائق ،ما زال التمييز
الصارخ واخلطير ضد املرأة يعوق مشاركتها في احلياة االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية،
والثقافية في بالدها ،في انتهاك سافر ملبدأي املساواة في احلقوق ،واحترام الكرامة اإلنسانية.
ومتثل املرأة الريفية في البلدان النامية اجملموعة األكثر فقرا ً ،واألقل ُحظوة .وانطالقا ً من إدراكهم
لهذا الوضع املثير للقلق ،قرر أعضاء اجلمعية العامة لألُمم املتحدة اعتماد اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب القرار رقم  180/34الصادر في  18ديسمبر/كانون
األول  ،1979والذي أصبح ساري املفعول في  3سبتمبر/أيلول  .1981وهذه االتفاقية ،التي
تأسست على كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر في  10ديسمبر/كانون األول
 ،1948وميثاق األمم املتحدة الصادر في  26يونيو/حزيران  ،1945توضح احلقوق املتساوية للمرأة،
كما تتناول إزالة جميع أشكال التمييز املباشر وغير املباشر ضد املرأة.
وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
ويطلق عليها الدول األطراف 180 ،دولة ،حتى  18مارس/آذار  .2005وهذه األطراف ملتزمة
مبكافحة التمييز من أجل ضمان التطبيق الصحيح لالتفاقية ،وبالتالي فإنها ملتزمة باتخاذ
كافة التدابير املناسبة للدفاع عن احلقوق املدنية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية،
واالجتماعية للمرأة ،من خالل اعتماد القوانني والسياسات التي من شأنها أن تضمن لها حق
العمل ،واملساواة في الدخول إلى سوق العمل ،واحلق في التملك وملكية األراضي ،واحلق في
حرية التعبير واالجتماع ،واحلق في تنظيم جماعات العون الذاتي والتعاونيات ،واحلق في التعليم
والتدريب ،واحلق في عدم التمييز ،وهلم جرا.
كما وافقت الدول األطراف على إجراء عمليات إعادة نظر دورية ،وعلى أن تقوم أيضا ً ،إذا دعت
الضرورة ،مبراجعة القوانني التي صدرت في السياق املذكور أعاله ،أو إلغائها أو مد العمل بها،
كلما تطورت املعرفة العلمية والفنية .ومن اجلدير باملالحظة في هذا السياق أن منظمة
األغذية والزراعة تقوم بتوفير املساعدة الالزمة عن طريق دراسة وضع املرأة الريفية وتوثيقه،
وتقدمي املشورة فيما يخص السياسات ،وتنفيذ البرامج مع البلدان األعضاء من أجل تيسير
مشاركة املرأة في التنمية الريفية والزراعية .وقد حرص مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي
ُع ِقد في  ،1996ومؤمتر القمة العاملي لألغذية :بعد خمس سنوات من االنعقاد ،وكذلك اخلطة
متوسطة األجل :اإلطار االستراتيجي ملنظمة األغذية والزراعة خالل الفترة  2015-2000على
تأكيد الهدف األساسي ،أال وهو دعم املرأة الريفية.

iv
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اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير بشأن املادة 14
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الغاية

هذا الدليل اخلاص باملادة  14من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة موجه في
املقام األول إلى وزارات الزراعة ،باإلضافة إلى وزارات أخرى (مثل وزارات األراضي واملوارد الطبيعية)
فاملادة  14من االتفاقية تتناول بالفعل القضايا الريفية ،وهو الشيء الذي يجعل منها أداة
من األدوات التي ال غنى عنها لهذه الوزارات ،وقد تكون أيضا ذات نفع كبير جلماعات أخرى
متخصصة تعمل في إطار احلكومات ،واملنظمات غير احلكومية ،ومؤسسات اجملتمع املدنى أو
القطاع اخلاص .وقد تفيد االتفاقية بنفس القدر صانعي السياسات ،وكذا من يعملون على
مستوى اجلامعات .ويعمل هذا الدليل أيضا على إبراز الدور الذي تضطلع به منظمة األغذية
والزراعة ،وبصفة خاصة قسم املساواة بني اجلنسني والسكان.
وينقسم هذا الدليل إلى جزئني رئيسيني :اجلزء األول ،ويغطي اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة ،واخللفية التي قامت عليها ،كما يتضمن إرشادات حول كيفية
احلصول على املعلومات ،وكيفية تنظيم عملية جمع املعلومات ،إلى جانب أهم القضايا
الرئيسية فيما يختص باملرأة الريفية .أما اجلزء الثاني فيعرض جوانب الدور الذي تضطلع به
منظمة األغذية والزراعة فيما يتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
ويعالج القضايا اخلاصة ببرنامج التعاون التقني ،ومشاركة املنظمة من أجل تنفيذ االتفاقية
فيما يخص األراضى ،وخطة عمل منظمة األغذية والزراعة من أجل املرأة الريفية ،وخطة
العمل الصادرة عن مؤمتر القمة العاملية لألغذية.
والغرض من هذا الدليل هو تسهيل إعداد التقارير التي يُطلَب من كل دولة من الدول األطراف
أن ترفعها إلى اللجنة ،وتيسير عملية كتابة هذه التقارير .فقد مت تصميم هذا الدليل بشكل
خاص إلرشاد الوزارات ذات الطبيعة الفنية ،والتي تود أن تتعرف على نحو صحيح كيف تسهم
في إعداد التقارير الدورية املطلوبة مبوجب االتفاقية .ويبني الدليل كيف وأين ميكن احلصول
على املعلومات ،وكيف ميكن التحرك بكفاءة لدى إعداد التقارير باتباع أُسلوب تشاركى متعدد
التخصصات.
ويحدونا األمل في أن توفر هذه الورقة لوزارات الزراعة ولكافة املستخدمني اآلخرين فهما ً أفضل
وأعمق لالتفاقية ،وللمادة  14على وجه اخلصوص ،وأن تساعد على احلصول على مجموعة
واسعة من األدوات والوثائق الفنية واملتصلة بالسياسات.
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اجلزء األول  -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير بشأن املادة 14
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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ما هي املادة 14؟
إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة( )1وثيقة من وثائق حقوق اإلنسان التي
اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار رقم  180/34الصادر في  18ديسمبر/
كانون األول  ،1979وقد أصبحت سارية املفعول في  3سبتمبر/أيلول  .1981وبحلول شهر
يونيو/حزيران  ،1990بلغ عدد البلدان التي انضمت إلى االتفاقية ،أو صادقت عليها 103 ،بلدا ً.
وفي شهر مارس/آذار  ،2005ارتفع هذا العدد إلى  180بلدا ً .والهدف من وراء عقد هذه االتفاقية
هو القضاء على جميع األساليب ،أو املمارسات ،أو الفروق ،أو صور االستبعاد ،أو التفضيل على
أساس اجلنس ،وهو ما وضع املرأة في مكانة متدنية إذا ما قورنت مبكانة الرجل .وتضم االتفاقية
قسمني رئيسيني :األول هو الديباجة ،وهي تشرح الدواعي العميقة واألساسية وراء التزام الدول
األطراف بالتوقيع على هذه االتفاقية ،بينما يتضمن القسم الثاني شرحا تفصيليا حلقوق املرأة
اخملتلفة التي حتميها االتفاقية .واملصادقة على هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف ال تعنى
موافقتها على تطبيقها على النطاق القومى فحسب ،بل تعنى موافقتها أيضا على رفع
تقارير حول التدابير التي تتخذ من أجل حتقيق هذا الهدف ،وبصفة خاصة تلك التي تتخذ إلزالة
العقبات واملعوقات التي تواجهها .ورغم االعتراف شبه العام باملساواة بني اجلنسني ،فإن حقوق
املرأة ،كإنسانة ،تتعرض لالنتهاك كل يوم وبصورة مستمرة ،على الرغم مما تقوم به املرأة من
مشاركة فاعلة وأساسية في التنمية االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية ألسرتها وبالدها.
لذا فإنه من منطلق الوعي بأن أي تفرقة ،أو إقصاء أو تفضيل ضد املرأة على أساس اجلنس ال
ميكن أن يسهم في إحراز أي تقدم على املستوى االجتماعي ،أو الثقافي أو االقتصادي لإلنسانية،
تعهدت الدول األطراف بأن تلتزم بكل املبادئ التي جتسدها االتفاقية .فالتطبيق الفاعل لهذه
االتفاقية ميكن أن ينهي بشكل قاطع كافة أشكال اإلقصاء ،أو التفرقة على أساس اجلنس،
وهي األسباب التي تكمن وراء عدم املساواة بني الرجل واملرأة .
وتتعامل الدول األطراف ،مبوجب املادة  ،14مع املشكالت احملددة التي تواجهها املرأة الريفية ،وهي
تسعى ،بشكل خاص ،إلى ضمان حتقيق املساواة في احلصول على األراضي باإلضافة إلى:
املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي؛
احلصول على معلومات وخدمات الرعاية الصحية؛
احلصول على التعليم والتدريب ،وخصوصا ً محو األمية الوظيفية؛
التمتع باملزايا االقتصادية ،خاصة في ظل اإلصالح الزراعي؛
التمتع بخدمات وتكنولوجيا التسويق احلديثة؛
التمتع بظروف معيشية مالئمة وصحية.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
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اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير بشأن املادة 14
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

أشكال التمييز ضد املرأة
تعرف االتفاقية التمييز ضد املرأة بأنه «أي تفرقة أو إقصاء ،أو تقييد يتم على أساس اجلنس،
ّ
ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة ،على أساس تساوي الرجل واملرأة ،بحقوق
اإلنسان واحلريات األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية أو في أي ميدان آخر ،أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه احلقوق أو متتعها بها وممارستها لها،
بغض النظر عن حالتها الزوجية».
بيد أن إدراج الكثير من البلدان ملبدأ املساواة وعدم التمييز في دساتيرها،
وقيامها بتعديل القوانني املدنية وقانون األسرة حتى تتماشى مع االتفاقية ،ال
يعني أن كافة أشكال التمييز قد متت إزالتها تلقائيا.
ويتبدى التمييز ضد املرأة في أوضح صوره في الشواهد اآلتية:
اإلصالحات والقوانني الزراعية التي تُعطي أفضيلة للرجال في احلصول على األراضي؛
في بعض البلدان التي توجد بها ازدواجية في اتباع النظام القضائي احلديث جنبا إلى
العرفي؛
جنب مع النظام القضائي ُ
تفضيل الرجال على النساء في النواحي االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية؛
أن تكون القوامة للرجل في األمور املتعلقة بالزواج؛
احلصول على فرص التعليم؛
تقييد أو انعدام حق املرأة في أن يكون لها صوت؛
والعرف؛
عدم تكليف املرأة مبسئوليات ،وهي ظاهرة تعاظمت بفعل الزمن
ُ
ِقلة احلصول على املعلومات جملرد اجلهل بالفرص املتاحة؛

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ اجلهل باإلجراءات واحلقوق اإلدارية.

كيف ميكن احلصول على املعلومات وأين توجد
ينبغي تفصيل املعلومات اخلاصة باملرأة الريفية على أساس النوع ،وذلك حتى يتم فهم وضعها
الراهن ،واقتراح إدخال تعديالت على األحكام األساسية لالتفاقية في آخر األمر .وعلى أعضاء
جلنة كتابة التقارير من وزارة الزراعة ،بالتعاون مع زمالئهم في هيئات اإلحصاء ،االستعانة
ببيانات التعدادات الزراعية الرسمية في إعداد استبيانات من شأنها أن تضمن احلصول على
بيانات مفصلة على أساس النوع ،وحتتوي على أرقام ونسب مئوية مطلقة .وتقدم منظمة
األغذية والزراعية للدول األطراف ،طواعية ،املساعدة الفنية الالزمة جلمع هذه املعلومات.
ونظرا ألن هذه العملية مكلفة وطويلة املدى ،فإنه يتوجب على الدول األطراف االستفادة
بكافة املعلومات التي تتوافر لديهم من املصادر القومية أو الدولية على السواء .
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وتشمل املصادر القومية:
مراكز البحوث أو املعاهد التي تهتم باملرأة
العديد من التقارير والوثائق ومن بينها:

ֺ
ֺ

•

التقارير السنوية التي تقدمها الهيئات اخملتلفة إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيسيف ،والبنك الدولي

www.un.org

ֺ

ֺ

www.fao.org

التعدادات االقتصادية

•

التعدادات الزراعية القومية

www.fao.gov/es/ess/census/wcares/default.asp
www.census.gov

•
•

اإلحصاءات الزراعية
التشريعات (قانون األسرة ،وقانون األراضي)

•

التشريعات اخلاصة مبلكية األراضي

•

تقارير املنظمات غير احلكومية وجمعيات املزارعني وجمعيات املرأة الريفية

www.idli.org
www.fao.org/sd/Ltdirect/landrf.htm
www.unifem.org
www.undp.org

•

التقارير القطرية اخلاصة بحقوق اإلنسان

•
•

خطط العمل القطاعية واالستراتيجيات احلكومية والوزارية
مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم

www.ohchr.org/english
www.fao.org/gender

كافـة التقاريـر القطريـة ،حتى تلك التي تنص عليهـا املعاهـدات والصكــوك
الدوليــة ،مبا في ذلك التقاريــر املقدمة إلى الوكاالت اإلقليمية ،ومنظمة التجارة
الدولية ،وما إليها

•
•

التقارير املقدمة من دول أخرى

www.uneca.org/index.htm

التقارير الرئيسية التي تقدمها املنظمات غير احلكومية الوطنية والدولية عن وضع حقوق
املرأة داخل بلد معني ،مبا في ذلك وثائق النظم اإلقليمية اخلاصة بالترويج حلقوق املرأة أو
حلقوق اإلنسان بصفة عامة ،وحمايتها

www.unchs.org/pubs/femme/chap2.htm
www.fao.org/sd/2003/pe07033a_en.htm
www.fao.org/sd/dimitra
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مراجع مفيدة

ֺ
ֺ
ֺ

الكتاب السنوي لألمم املتحدة
اإلحصاءات املالية الواردة من صندوق النقد الدولي
تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي
devdata.worldbank.org/genderstats/home.asp
www.worldbank.org/data/

ֺ

حالة أطفال العالم التي نشرتها اليونيسيف

ֺ

بنك التنمية اإلفريقي

ֺ
ֺ

املنظمة الدولية لقانون التنمية
اإلحصاءات واملؤشرات بشأن وضع املرأة

www.unicef.asso.fr/
www.adb.org

www.uis.unesco.org
www.ilo.org
www.un.org/esa/population/unpop.htm
www.un.org/esa/unsd/

ֺ

تقارير املسح الزراعي من مختلف البلدان
www.fao.org/sd/2001/IN0501_en.htm
www.fao.org/sd/2002/IN0502_en.htm

ֺ

النظم الدولية لالستعارة بني املكتبات

ֺ

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

www.fao.org/sd/library

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrsetfr?OpenFrameSet

ֺ

دليل األمم املتحدة لكتابة التقارير حول حقوق اإلنسان؛ األمم املتحدة ،نيويورك1992 ،

ֺ

تقارير جلنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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مواقع مختلفة
www.fao.org/sd/
www.fao.org/reliefoperations/
www.ifad.org
www.unece.org/stats/gender/web
www.unfpa.org
www.unicef.org/ash
www.unaids.org/en/default.asp
www.afdb.org
www.fao.org/sd/epdirect/
www.fao.org/sd/wpdirect/
www.fao.org/sd/rodirect/

مراكز توثيق مختلفة

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

مركز وثائق األمم املتحدة
الوزارات
املصادر احلكومية (احملاكم ،الشرطة وخدمات السجون ،هيئات التعداد)
املكتبات اجلامعية
الوكاالت الصحفية القومية والدولية
مكتبات هيئة األمم املتحدة
مكتبة دافيد لوبان التذكارية مبنظمة األغذية والزراعة
موارد املعلومات ملنظمة العمل الدولية
قائمة مكتبة املنظمة البحرية الدولية
سياسة زائر املكتبة املشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
مكتبة برنامج األمم املتحدة للبيئة
مجموعة وثائق ،ومطبوعات ،ومكتبة اليونسكو
مكتبة األمم املتحدة بجنيف
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
جامعة األمم املتحدة
مركز فيينا الدولي ،معلومات املكتبة عبر الشبكة الدولية
مكتبة منظمة الصحة العاملية
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كيف تنظم عملية جمع املعلومات بشأن املرأة الريفية
تعتمد جودة التقرير على ما يرد فيه من معلومات ،ومن هنا كانت األهمية الكبرى
لتوخي العناية الفائقة عند اختيار املعلومات والوثائق التي يتم جمعها وحتليلها.
وتستغرق عملية جمع البيانات وحتليلها وقتا طويال ،مما يتطلب حشدا كبيرا من املوارد
البشرية واملادية .ولدى جتميع عناصر التقرير ،ينبغي القيام مبا يلي:

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺ
ֺ

أُطلب املعلومات واجمعها من مصادر عديدة؛
قم بإعداد استبيان يتناسب مع الدول األطراف ،ويكون قائما على اخلطوط التوجيهية
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛
قم بصياغة أسئلة محددة كي حتصل على إجابات دقيقة وواضحة؛
اختر املتلقني ،واستهدف من بينهم َمن لديه معلومات بشأن املرأة الريفية؛
حدد طريقة اإلجابة عن األسئلة وفقا لدليل كتابة التقارير (أُنظرامللحق)؛
قم بتخطيط وتنظيم ورش العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية مع جميع الشركاء من
الدول األطراف؛ على سبيل املثال :املنظمات غير احلكومية القومية منها والدولية،
والتي تعمل على دعم وحماية حقوق املرأة بشكل عام ،واملرأة الريفية بشكل خاص؛
الع َمد التقليديني ،ممثلو الوزارات
جلان تنمية القرية ،جمعيات املزارعني واملرأة الريفيةُ ،
الفنية (النهوض باملرأة ،حقوق اإلنسان ،القضاء ،التربية والتعليم ،الصحة ،اإلدارة
الشعبية ،االقتصاد والتمويل) واملؤسسات القومية التي تعمل مع املرأة الريفية؛
خالل ورش العمل تلك ،قم بتحليل بنود املادة  14من االتفاقية ،بالرجوع إلى مضمون
التشريعات القومية للدول األطراف؛
سلم املعلومات التي قمت بجمعها في كل من ورش العمل واالستطالعات
القومية.

وينصح بالبحث في كافة املوارد ،وخصوصا ما يلي:
التقارير التي وردت بالفعل من ِقبل احلكومة ،إذ إن كتابة التقارير ليست دوما مسئولية
اجلهة ذاتها ،وقد تكون املعلومات موجودة بالفعل؛
التقارير التي تعدها املنظمات الدولية .فاملنظمات بني احلكومية ،واألمم املتحدة وأجهزتها
املتخصصة مثل منظمة األغذية والزراعة تصدر نطاقا واسعا من املعلومات؛
تقارير املنظمات/اجلمعيات املعنية باملزارعني ،واملرأة الريفية ،واإلعالم ،وبعض األوساط
كما من املعلومات ال يلتفت إليه الوزراء أو املصادر
املتخصصة التي قد يكون لديها ّ
الرسمية األخرى.

ֺ
ֺ
ֺ
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أسئلة أساسية حول املرأة الريفية:
ميكن للدول األطراف االستعانة بهذه التقارير كوسيلة مقنعة لتفعيل التغييرات التشريعية
والسياسية املعنية بتحقيق املساواة للمرأة الريفية .وينبغي أن تكون هذه األسئلة األساسية
محددة وواضحة من أجل احلصول على إحصاءات مفصلة على أساس النوع ،وينبغي أيضا ً أن
تغطي هذه األسئلة اجلوانب اآلتية:
أحوال املرأة الريفية في املناطق الريفية ،والنسبة التي متثلها املرأة الريفية في إجمالي
عدد سكان البلد (الهيكل السكاني ،السكان النشطاء ،سكان الريف /سكان
احلضر)؛
إحصاءات سكان الريف /احلضر؛
اجتاهات سكان الريف املتأثرة بالنوع؛
التغيرات التي حتدث في أحوال املرأة الريفية نتيجة لتطبيق االتفاقية؛
التدابير التشريعية واإلدارية العامة التي تتخذ لتطبيق أحكام املادة  14من
االتفاقية؛
نسبة سكان الريف من األميني؛
احتياج املرأة والرجل حملو األمية؛
توزيع مكانة رب األسرة بني املرأة والرجل؛
النسبة املئوية للمرأة الريفية العاملة في الزراعة ،وأنشطتها؛
دخول املرأة الريفية إلى برامج اإلرشاد الزراعي؛
حجم ضغط العمل ،وساعات العمل بالنسبة للمرأة الريفية (العمل في احلقل ،املهام
املنزلية ،العناية باألطفال وتعليمهم)؛
مشاركة املرأة الريفية في احلياة اجملتمعية؛
املرأة الريفية والضمان االجتماعي؛
حصول املرأة الريفية على التعليم؛
حصول املرأة الريفية على فرص العمل في املناطق الريفية؛
حصول املرأة الريفية على الرعاية الطبية؛
النصيب اخملصص لبرامج املرأة الريفية في امليزانية القومية؛
تنظيم األسرة في املناطق الريفية؛
جماعات العون الذاتي للمرأة الريفية؛
احلصول على ملكية األراضي؛
أحوال املرأة في الريف (اإلسكان ،املساعدة املنزلية ،األجهزة املنزلية)؛
برامج محو األمية (التعليم الرسمي وغير الرسمي)؛
التدريب وبرامج العون الذاتي ،وإنشاء التعاونيات ،واالعتمادات والقروض الذاتية للمرأة
الريفية؛
طرق وأساليب حتسني الظروف املعيشية وظروف العمل للمرأة الريفية؛
استحداث اإلجراءات والهياكل التي من شأنها دعم مشاركة املرأة الريفية في احلياة
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية مبجتمعها وبالدها؛

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
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منظمة األغذية والزراعة وبرامج التعاون التقني:
تقدم منظمة األغذية والزراعة املساعدة للبلدان األعضاء من أجل صياغة سياسة قومية
في مختلف اجملاالت مثل التنمية ،والزراعة ،وإنتاج املاشية ،ومصايد األسماك ،وإدارة املوارد
الطبيعية وسياسات الغذاء والتغذية.
ويندرج حتت تدخالت منظمة األغذية والزراعة ما يلي:
إعداد منتديات لوضع املعايير واالتفاقيات الدولية ،مثل قواعد السلوك لصيد األسماك
املتسم باملسئولية ،والقمة العاملية لألغذية ،واملفاوضات حول املوارد الوراثية للنبات،
ووضع معايير جودة األغذية وسالمتها مبساعدة هيئة الدستور الغذائي؛
قواعد البيانات الدولية املفيدة عند صياغة السياسات؛
بناء الوعي بشأن قضايا وجتاب سياسية بعينها من خالل مطبوعات واجتماعات
منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها في مجال التدريب وما إلى ذلك؛
اخلدمات االستشارية للمساعدة املباشرة على مستوى البلدان في مجال صياغة
السياسات وبناء القدرات.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

كما تقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم في اجملاالت اآلتية:
ترجمة االلتزامات واملواثيق واملعايير السياسية على املستويني القومي والدولي؛
التعريف باملسائل السياسية ونطاق اخليارات املمكنة وحتليلها؛
املساعدة في صياغة السياسات؛
تنشيط إقامة احلوار في مجال السياسة القومية وبناء القدرات لصياغة
السياسات.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

وتتضمن املساعدة السياسية املباشرة التي تقدمها منظمة األغذية والزراعة للبلدان األعضاء
ما يلي:
األنشطة االستشارية؛
احلوار مع احلكومات من خالل املمثلني الدائمني لها؛
إعداد املادة اخلاصة بالتدريب ورفع الوعي بشأن القضايا السياسية؛
أنشطة التدريب واإلرشاد؛
االجتماعات اإلقليمية اخلاصة باملسائل السياسية؛
بناء القدرات.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تطبيق اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة فيما يخص حيازة األراضي
لقد اتضح من جتربة منظمة األغذية والزراعة أن األراضي مصدر رئيسي للثروة ،واملكانة
االجتماعية ،والقوة والرفاهة ،وهي أيضا ً مصدر ضخم لفرص العمل في املناطق الريفية،
وخاصة بالنسبة للمرأة .ولألرض كذلك قيمتها الثقافية والدينية والقانونية العظيمة ،نظرا ً
للصلة القوية التي تراها مجتمعات عديدة بني القوى الشخصية لصنع القرار ،والثروة التي
تتمثل في األراضي .وهكذا جند أن التكامل ونقيضه ،أي العزلة االجتماعية ،يرتبطان ارتباطا ً
وثيقا ً باملكانة الشخصية حيث يتكرس االهتمام بحقوق األراضي.
إن حقوق األراضي بالنسبة للمرأة الريفية حتكمها بشكل كبير العناصر الثالثة اآلتية:
حق استخدام األراضي
حق التحكم في األراضي
حق نقل ملكية األراضي.

ֺ
ֺ
ֺ
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وترى منظمة األغذية والزراعة أن العناصر األساسية الالزمة لتطبيق اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة هي:
مراعاة الفروق بني مكانة كل من الرجل واملرأة فيما يخص استخدام األراضي ،واحلصول
على األراضي وملكيتها؛
أهمية األطر القانونية في دعم املساواة في احلصول على األراضي؛
احلاجة إلى القوانني التي تضمن للمرأة احلصول املستقل على األراضي؛
حقوق استخدام األراضي التي تدعمها القوانني؛
حقوق احلصول على األراضي التي تعززها املساواة في احلصول على النقل ،واالئتمان
والتسويق.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

كما تقدم منظمة األغذية والزراعة املشورة في املسائل اآلتية:
اجلهود املبذولة لفهم واالعتراف بالتعامالت املعقدة اخلاصة بنظم حيازة األراضي؛
بناء إطار مؤسسي فاعل من أجل حماية وتدعيم املساواة في احلصول على موارد
األراضي؛
اتباع منهج يراعي الفروق بني الرجل واملرأة فيما يخص أنشطة استصالح األراضي
واألنشطة اإلدارية؛
استعراض نظم تخصيص حقوق ملكية األراضي وضماناتها.

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

إن أي تطبيق سليم التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ينبغي عليه أن
يكون واعيا ً باملعوقات التي تقف في سبيل التنمية وعدم املساواة بني اجلنسني ،وتتضح هذه
املعوقات فيما يلي:
بعض العوامل الريفية التي قد تؤدي إلى حالة الفقر بني النساء الريفيات وأسرهن:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عدم حصول املرأة على ،وعدم حتكمها بالقدر الكافي في ،املوارد واخلدمات املرتبطة
باإلنتاج.
تفشي البطالة ،وقلة فرص العمل بني النساء الريفيات.
استمرار حالة عدم املساواة بني اجلنسني في العمل واملكافآت.
إقصاء املرأة والفقراء بعيدا ً عن أدوار اتخاذ القرار والتخطيط.
التحيز اجلنساني داخل اإلطار القانوني مما يضر باملرأة.
التحيزات الثقافية التي تقاوم االعتراف باحلقوق اإلنسانية للمرأة.
نتيجة لتيار العوملة املتزايد ،ظهرت أمناط اجتماعية  -اقتصادية متغيرة :كالنمو
السكاني ،ومجاالت جديدة للعمل قد يتم فيها إقصاء املرأة ،والتوسع في االقتصاد
النقدي ،واآلثار العكسية ملرض نقص املناعة املكتسبة  -اإليدز على سبل املعيشة.
الهجرة إلى احلضر واملناطق الواقعة على أطراف احلضر.
إدماج و/أو االستعاضة عن املؤسسات القبلية أو الدينية بهياكل حاكمة محلية /
قيادات قومية.
األمناط السائدة في التوريث ،والتي تتصف بالتمييز ضد املرأة.
الهجرة والعمل بعيدا عن احلقل.
التغيرات التي حتدث في هيكل األسرة نتيجة للوفاة ،واإلصابة ،والطالق ،وما إلى ذلك.

مشكالت احلصول على السكن املناسب في املدن:

•
•
•

يعجز الفقراء ،بسبب قلة الوقت وقلة املال ،عن احلصول على ملكية رسمية متكنهم
من إجراء املعامالت في األراضي واملمتلكات.
تستغرق السلطات والسجالت الرسمية وقتا ً طويالً إلبداء الرأي ،وتتطلب مستوى
معينا ً من التعليم.
تغيير لوائح استخدام األراضي يشكل عائقا ً أمام األنشطة التي تدر الدخل.

املصـدر :منظمة األغذية والزراعة « 1997اجلنسانية :مفتاح االستدامة واألمن الغذائي» قسم
التنمية املستدامة مبنظمة األغذية والزراعة روما ،إيطاليا.
www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSDEV/Wpdirect/Wpdoe002.htm
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خلفية منظمة األغذية والزراعة بشأن حقوق األراضي:
الحظت منظمة األغذية والزراعة أن البلدان التي تلتزم سياسيا ً وماليا ً بتحقيق املساواة بني
اجلنسني في حقوق امللكية هي البلدان التي متكنت من حتقيق التنمية بصورة أسرع ،وجنحت
في الوصول إلى قدر أكبر من األمن الغذائي ،وكذا االرتفاع باملستوى االجتماعي والصحي بها،
وتؤكد منظمة األغذية والزراعة كذلك على احلاجة إلى إدراك وفهم تلك القيم واملمارسات
االجتماعية والثقافية ،واألمناط االجتماعية-االقتصادية املتغيرة التي تعمل على تقليص
فرصة حصول املرأة على األراضي .لذا فإن منظمة األغذية والزراعة تنصح بإدراك املكونات
اآلتية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني:
 .1األُطر القانونية التي تنص بوضوح على املساواة بني اجلنسني في حقوق امللكية اخلاصة.
ويجب أن تتضمن هذه األُطر ،وتبرز ،نظم التنمية التقليدية والعرفية لضمان القدر
األكبر من الفعالية.
 .2املشاركة الكاملة من جانب الشركاء احملليني (وهي جوهرية وشديدة األهمية من أجل
جناح البرنامج ،فبدونها يتقاعس السكان احملليون عن إبداء التعاون).
 .3ينبغي على البرامج التي تطبق محليا ً أن تدرس املشكالت التي تنتج عن وضع العراقيل
أمام مشاركة جماعات بعينها مثل املرأة.
 .4البيانات املفصلة على أساس النوع ،والتي تساعد على حتديد عدد النساء املستفيدات
من برامج اإلصالح الزراعي والتشريعي.
 .5املساواة في احلصول على األشكال األخرى من امللكية ،كالتعاونيات أو جمعيات
التسويق .إن تيسير دخول املرأة في هذه اجملموعات بشكل تتساوى فيه مع الرجل
يعني االعتراف بكفاءة املرأة التي تؤهلها لإلدارة ،الشىء الذي ينسحب على األنشطة
االقتصادية األخرى.
 .6االستفادة من البيانات املفصلة على أساس النوع في برامج اإلصالح الزراعى وينبغي
على البلدان التي تكلف الباحثني بإجراء دراسات حول البرامج االجتماعية ،والقانونية،
واالقتصادية أن يتأكدوا من أن هذه الدراسات تراعي الفروق بني اجلنسني.
 .7برنامج لبناء الوعي اجلنساني يصمم خصيصا إلقناع كل من الرجل واملرأة بأهمية
حتقيق املساواة بني اجلنسني.

منظمة األغذية والزراعة وخطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني والتنمية
()2007-2002
تسير خطة عمل اجلنسانية والتنمية ملنظمة األغذية والزراعة ( )2007-2002على نهج
اخلطط التي سبقتها ،فهي تقدم إطارا مرجعيا ملتابعة كل من إعالن بكني ،والفقرة  14من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وكذا للوثيقة املعنونة «املرأة : 2000
املساواة بني اجلنسني ،التنمية والسالم للقرن احلادي والعشرين».
إن خطة عمل اجلنسانية والتنمية تؤكد مجددا على األهداف املوضحة في كل من إعالن
روما الصادر عن القمة العاملية لألغذية ،وخطة عمل القمة العاملية لألغذية التي اعتمدت
في  .1996كما تتضمن املشاورات بشأن املرأة الريفية التي قامت منظمة األغذية والزراعة
()2
بتنظيمها في روما بعنوان «املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي ،دور املعلومات»
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( )2استعراض األحداث:
منظمة األغذية والزراعة:
:1995-1989
:2001-1996
:2007-2002
:1975
األمم املتحدة :
:1985-1975
:1985
			
:1990
:1995
:2000

خطة العمل األولى  -املرأة في التنمية الزراعية
خطة العمل الثانية  -إدماج املرأة في التنمية
خطة العمل الثالثة  -اجلنسانية والتنمية
املؤمتر العاملي األول املعني باملرأة
عقد املرأة لألمم املتحدة
املؤمتر العاملي الثاني املعني باملرأة  -نيروبي-
استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض باملرأة
املؤمتر العاملي الثالث املعني باملرأة  -كوبنهاجن  -استعراض منتصف املدة
املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة  -بكني  -منهاج عمل بكني
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -اجللسة غير العادية  -بكني5+
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تتناول خطة العمل احلتمية املنصوص عليها في إعالن األلفية لألمم املتحدة ،وهي حتمية
الترويج للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة كطرق فاعلة في محاربة الفقر ،واجلوع ،واملرض،
وكذا في حتفيز التنمية املستدامة بحق».
إن هدف خطة العمل يتمثل في إزالة كافة العوائق في سبيل حتقيق املساواة في املشاركة
النشطة للرجل واملرأة في األنشطة الزراعية والتنمية الريفية ،وكذا في سبيل حصول كل
ٍ
نصيب متسا ٍو من ُمخرجات هذه املشاركة .وتذكرنا خطة العمل بأن إرساء دعائم
منهما على
املشاركة القائمة على املساواة بني اجلنسني لهو عنصر جوهري حيوي من أجل حتقيق التنمية
الريفية والزراعية املستدامة التي تركز على أفراد الشعب.
من خالل خطة العمل هذه تساعد منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضاء على حتقيق
أهداف ثالثة:
حصول جميع األفراد ،في جميع األوقات ،على األغذية الكافية واآلمنة ،واملغذية بالقدر
الكافي؛
حتقيق التنمية والزراعة الريفية املستدامة القادرة على اإلسهام في التقدم االقتصادي
واالجتماعي ،وحتقيق الرفاهة للجميع؛
استخدام املوارد الطبيعية ذات الفائدة الكبيرة في األغذية والزراعة استخداما يضمن
احلفاظ عليها ،وتعزيزها واستدامتها.

ֺ
ֺ
ֺ

يرجى الرجوع إلى امللحق  2لالطالع على األهداف احملددة خلطة العمل ،والفعاليات العديدة
التي قامت بها منظمة األغذية والزراعة.

منظمة األغذية والزراعة ومؤمتر القمة العاملي لألغذية :خمس سنوات بعد االنعقاد
إن مؤمتر القمة العاملي لألغذية :خمس سنوات بعد االنعقاد ( )2002يؤكد مجددا على
االلتزام الثابت بتحقيق األمن الغذائي الذي تعهد به إعالن روما خالل مؤمتر القمة العاملي
لألغذية املنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني  ،1996والقضاء على اجلوع في كافة البلدان،
والعمل فورا ً على خفض عدد األفراد الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف في موعد
أقصاه عام .2015
تدرك هذه القمة األوجه املتعددة لألمن الغذائي ،وخصوصا صالته املباشرة «باملشاركة
االقتصادية الكاملة واملتساوية للمرأة».
املعني باملساواة بني اجلنسني ،ومتكني املرأة.
الهدف  ،3-1من بني االلتزامات األخرى ،هو الهدف
ّ
تتعهد احلكومات باآلتي:
أ .دعم وتنفيذ االلتزامات التي مت التعهد بها في املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة ،املنعقد
في بكني عام  ،1995وتنص على تعميم املنظور اجلنساني في كافة السياسات؛
ب .تشجيع املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة في االقتصاد ،وحتقيقا هذا الغرض ،يجب
املبادرة بإنفاذ تشريعات تراعي الفروق بني اجلنسني ،وتوفر للمرأة فرصة احلصول املضمون
واملتكافئ على ،والتحكم في ،املوارد اإلنتاجية ،مبا في ذلك االئتمان واألراضي ،واملياه؛
ج .ضمان أن توفر املؤسسات فرصا متكافئة للمرأة؛
د .توفير التكافؤ في الفرص للمرأة والرجل للحصول على التعليم والتدريب في مجاالت
إنتاج األغذية وتصنيعها وتسويقها؛
ه .تطويع اخلدمات اإلرشادية والفنية لتناسب املرأة املنتجة ،وزيادة عدد من يعملن باالستشارة
والوكالة من النساء؛
و .حتسني طرق جمع ونشر واستخدام البيانات املفصلة على أساس النوع في مجاالت
الزراعة ،ومصايد األسماك ،واحلراجة (الغابات) ،والتنمية الريفية؛
ز .تركيز اجلهود البحثية على جوانب تقسيم العمل ،واحلصول على الدخل ،والتحكم داخل
األسرة؛
ح .جمع املعلومات عن املعارف واملهارات التقليدية التي تلم بها املرأة في قطاعات الزراعة،
ومصايد األسماك ،واحلراجة (الغابات) ،وإدارة املوارد الطبيعية.
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ومت التأكيد مجددا على هذه التعهدات في مؤمتر القمة العاملي األغذية :بعد خمس سنوات من
االنعقاد ،بينما ظلت الرسالة:

«نحن (رؤساء الدول واحلكومات) نؤكد مجددا ً على احلاجة إلى تأمني املساواة بني
اجلنسني ،ودعم متكني املرأة .إننا ندرك قيمة الدور احليوي واملستمر الذي تلعبه املرأة
في مجاالت الزراعة ،والتغذية ،واألمن الغذائي ،واحلاجة إلى دمج املنظور اجلنساني في
كافة جوانب األمن الغذائي؛ كما ندرك احلاجة إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن
تضمن للمرأة الريفية االعتراف والتقدير لعملها ،لكي تكفل لها األمان االقتصادي،
واحلصول على زمام التحكم في املوارد ،وخطط االئتمان ،واخلدمات ،واملزايا».

إن االلتزامات التي خرجت بها كل من القمة العاملية لألغذية والقمة العاملية لألغذية :بعد
خمس سنوات من االنعقاد ،تتوافق متاما مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ،وتشكل إسهاما ً قيما في عملية تطبيق االتفاقية وتدعيمها.

خامتة:
لقد مت حتقيق بعض التقدم ،بالرغم من وجود املشكالت الضخمة التي تقف عائقا ً أمام حتقيق
املساواة بني اجلنسني .والتزام  177دولة من الدول األطراف باالتفاقية لهو دليل إيجابي على
اإلرادة السياسية التي تهدف إلى إحراز تقدم في مسيرة القضاء على التمييز ضد املرأة،
وخصوصا ً تلك األقل حظوة بني النساء ،أال وهي املرأة الريفية.
إن الثقافة والعادات والتقاليد تعمل أحيانا على إعاقة هذا التقدم ،لكن منظمة األغذية
والزراعة ،بفضل مالها في هذا اجملال من خبرة كبيرة ،تستطيع العمل يدا بيد مع القوى احملركة
لعجلة التنمية املستدامة ،بحيث توفر لهم املساعدة القيمة من أجل مواجهة املشكالت،
والتعامل معها وإيجاد الطرق حللها كلما ظهرت.

14

10/25/2007 12:07:29 AM

cedaw_arabic_Final.indd 14

املالحق

cedaw_arabic_Final.indd 15

10/25/2007 12:07:29 AM

املالحق
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امللحق 1

املادة  :14املرأة الريفية
 .1تضع الدول األطراف في اعتبارها املشاكل اخلاصة التي تواجهها املرأة الريفية،
واألدوار الهامة التي تؤديها في تأمني أسباب البقاء االقتصادي ألسرتها ،مبا في ذلك
عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية ،وتتخذ جميع التدابير املناسبة لضمان
تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة في املناطق الريفية.
 .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في
املناطق الريفية لكي تكفل لها ،على أساس التساوي مع الرجل،املشاركة في التنمية
الريفية واالستفادة منها ،وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق في:
أ .املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على جميع املستويات؛
ب .احلصول على تسهيالت العناية الصحية الكافية ،مبا في ذلك املعلومات
والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛
ج .االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛
د .احلصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ،الرسمي وغير الرسمي ،مبا في
ذلك ما يتصل مبحو األمية الوظيفية ،واحلصول كذلك ،بني جملة أمور أخرى،
على فوائد كافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية ،وذلك لتحقق زيادة كفاءتهم
الفنية؛
ه .تنظيم جماعات العون الذاتي ،والتعاونيات من أجل احلصول على فرص
اقتصادية متساوية للعمل لدى الغير ،أو العمل حلسابهن اخلاص؛
و .املشاركة في جميع األنشطة اجملتمعية؛
ز .فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية ،وتسهيالت التسويق،
والتكنولوجيا املناسبة ،واملساواة في املعاملة في مشاريع إصالح األراضي
واإلصالح الزراعي ،وكذلك في خطط التوطني الريفي؛
ح .التمتع بظروف معيشية مواتية ،والسيما فيما يتصل باإلسكان ،والصحة،
واإلمداد بالكهرباء واملاء ،والنقل ،واالتصاالت.

املصدر :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،قرار اجلمعية العامة رقم 34 ،180/34
( .UN GAOR Suppرقم  )46إلى  ،193وثيقة األمم املتحدة رقم  ،46/A/34ودخل حيز النفاذ بتاريخ 3
سبتمبر/أيلول .1981
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امللحق 2

األعمال املدرجة في خطط منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
ترد فيما يلي األهداف اخلاصة التي ترمي إليها خطة العمل:

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

تعزيز املساواة بني اجلنسني فيما يتصل بإمكانية احلصول على أغذية كافية ،وآمنة،
ومغذية بالقدر الكافي واملالئم؛
تعزيز املساواة بني اجلنسني في احلصول على املوارد الطبيعية ،وخدمات الدعم الزراعي،
والتحكم فيها ،وإدارتها؛
تعزيز املساواة بني اجلنسني في عمليات صناعة السياسات وصنع القرار على كافة
األصعدة في القطاع الزراعي والريفي؛
تعزيز املساواة بني اجلنسني في فرص العمل داخل املزرعة وخارجها في املناطق
الريفية.

ثمة أربعة ميادين ذات أولوية للتدخل:

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

األغذية والتغذية
املوارد الطبيعية
نظم الدعم الزراعي
سياسة التنمية الريفية والزراعية والتخطيط لها.

خدمات التمويل والتسويق الريفي:

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

استهداف إنتاج ،ومعاجلة ،وتسويق الدواجن ،واخلنازير ،وغيرها من احليوانات األصغر
حجما التي تتولى النساء تربيتها بصورة أساسية بهدف زيادة فرص إدرار الدخل اخلاص
باملرأة.
تطوير خطوط إرشادية ومواد تدريبية تراعي الفروق بني اجلنسني ،بغية حتسني إدارة
األعمال ومهارات التسويق بالنسبة للمزارعني من الرجال والنساء.
جتميع بيانات مفصلة على أساس النوع عن املستفيدين من املؤسسات املالية في
املناطق الريفية ،وتسجيل املعلومات في قاعدة بيانات أجريبنك-ستات.
إنتاج ونشر املواد اإلعالمية بهدف تعزيز املساواة في املشاركة بني املرأة والرجل في
املشروعات اجلديدة ،باإلضافة إلى املساواة في احلصول على خدمات الدعم.

املنظمات الريفية:

ֺ
ֺ
ֺ

تطوير آلية لنقل التكنولوجيا تعمل على إشراك اجلمعيات املهنية الزراعية النسائية،
ونظم البحث ،واإلرشاد الزراعي الوطني ،واستخدامها من أجل استهداف املشتغالت
باألعمال احلرة الصغيرة.
تعزيز مشاركة املرأة على نطاق أوسع بصفتها عضوة ،ومستثمرة ،وصانعة قرار،
ومستفيدة من خدمات املؤسسات الريفية.
تطوير مواد تدريبية تراعي الفروق بني اجلنسني تتناول نطاقا واسعا من املوضوعات من
أجل بناء القدرات املؤسسية  -إدارة مشروعات اجملموعات الصغيرة واألعمال التعاونية
ومتويلها؛ والتخطيط لتطوير احلكومة احمللية ومتويلها ،وإعادة هيكلة اخلدمات اإلمنائية،
وحتقيق الالمركزية والتوظيف وتشجيع املشاركة النسائية في أنشطة التدريب على
بناء القدرات.
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البحث والتكنولوجيا الزراعية:

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

تركيز عملية نقل التكنولوجيا على فرص متخصصة مدرة للدخل في مجال البستنة
ومزارع إنتاج األلبان اخلاصة بصغار املالك ،والقطاعات التي تسيطر عليها املرأة في
العادة.
األخذ في االعتبار للفرص والقيود القائمة على أساس النوع فيما يتصل بإمكانية
الوصول إلى التكنولوجيا والتقنيات اخلاصة بتحسني الزراعة وإنتاج مصايد األسماك
في املياه الداخلية.
تعزيز تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة اخلشبية املستدامة ،واالستخدام املستدام
للمنتجات احلرجية غير اخلشبية.
تركيز مبادرات نقل التكنولوجيا على النساء وشباب املزارعني.

التوعية واإلرشاد الزراعي:

ֺ
ֺ
ֺ

نظم إرشادية مباشرة لدراسة موارد املرأة الريفية واملدة الزمنية املتاحة ،واستهداف
احتياجاتها بشكل خاص.
في إطار تنفيذ البرنامج اخلاص باألمن الغذائي ،تصميم برامج تدريبية وإرشادية
مبا يكفل املساواة في تقاسم املزايا والفوائد ،وكذا مشاركة املزارعني من الرجال
والنساء.
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني إمكانية حصول املرأة
والفتاة الريفية على التعليم والتدريب على االستخدام املستدام للموارد الطبيعية
وإدارتها.
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امللحق 3

اخلطوط التوجيهية للتقارير األولية والدورية التي أعدتها اللجنة

3

أ  -التقرير األولي

يتمثل الغرض من التقرير األولي في فتح قناة االتصال األولي بني الدول األطراف وجلنة اخلبراء.
فهذا التقرير ميهد الطريق لإلطالع على التقارير الالحقة عليه.
وعند استعراض أي تقرير أولي ،تقوم اللجنة ،بداي ًة ،باالطالع على التدابير املتخذة من قبل
الدول األطراف لتطبيق االلتزامات الدولية املترتبة على التصديق على أية وثيقة ،كما تالحظ
القطاعات التي حتتاج إلى حتسني ،والتي ينبغي على الدول األطراف أن توليها اهتماما وعناي ًة
خاصة .ولذا ،يجب أن يكون التقرير مفصالً تفصيالً كافيا ووافيا .وكذلك يجب أن:
مالمح عامة

.1
.2
.3
.4

ينشئ التقرير اإلطار الدستوري ،والقانوني ،واإلداري الالزم لتنفيذ االتفاقية.
يشرح التقرير التدابير القانونية والعملية املعمول بها من أجل تفعيل أحكام ونصوص
االتفاقية.
يعرض التقرير التقدم الذي مت إحرازه لضمان متتع األشخاص بأحكام االتفاقية داخل
الدول األطراف واخلاضعني لواليتها الوطنية.
يدرج التقرير أية عوامل أو قيود عارضة تطرأ على تنفيذ االتفاقية.

محتويات التقرير

يجب على الدولة الطرف أن تتعامل ،بصف ٍة خاصة ،مع كل مادة من املواد الواردة في
األجزاء  ،3 ،2 ،1و 4من االتفاقية؛ كما يجب أن يتم توصيف املعايير القانونية ،والوضع
احلقيقي ،ومدى اإلتاحة من الناحية العملية ،كما أن تفعيل وتنفيذ وسائل االنتصاف عند
اإلخالل بأحكام االتفاقية يجب أن يتم تفسيره وإعطاء أمثلة عليه.

ويجب أن يشرح التقرير:

 .1ما إذا كانت االتفاقية قابلة للتطبيق ،مباشر ًة ،في القانون احمللي مبجرد التصديق
عليها ،أو أنه قد مت تضمينها في الدستور الوطني أو القانون احمللي ،بحيث تصبح قابلة
للتطبيق بشكل مباشر؛
 .2ما إذا كانت أحكام االتفاقية مضمونة في دستور ٍ ما ،أو في أية قوانني أخرى ،وإلى أي
مدى؛ أو ،إن لم يكن األمر كذلك ،مدى إمكانية االحتكام إليها ،وإضفاء األثر عليها أمام
احملاكم ،والهيئات القضائية وهيئات التحكيم ،واجلهات اإلدارية؛
 .3كيفية تطبيق املادة  2من االتفاقية ،مع وضع التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها
الدولة الطرف لتفعيل احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية؛ ونطاق وسائل االنتصاف
املتاحة لألشخاص الذين قد يتعرضوا النتهاك حقوقهم.

يجب أن يحتوي التقرير على معلومات حول أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تضطلع
باملسئولية إزاء تنفيذ أحكام االتفاقية ،أو االستجابة للشكاوى املتعلقة بخرق تلك األحكام،
كما يجب أن يضرب التقرير أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.
مخططا ألية قيود أو محددات ،حتى إن كانت ذات طبيع ٍة مؤقتة،
يجب أن يرسم التقرير
ً
يفرضها القانون ،أو العرف ،أو التقاليد ،أو أية وسيلة أخرى ،على التمتع بكل حكم من أحكام
االتفاقية.
( )1املصدر :وثائق األمم املتحدة العاملية حلقوق اإلنسان ( 5-HRI/GEN/2/Rev.1/Add 2مايو/أيار )2003
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ٍ
وصف لوضع املنظمات غير احلكومية واجلمعيات النسائية،
ينبغي أن يحتوي التقرير على
ومشاركة املرأة في تنفيذ االتفاقية وإعداد التقرير.
مالحق التقرير

ٍ
كاف من االستشهادات أو املوجزات املستقاة من النصوص
يجب أن يحتوي التقرير على عد ٍد
الدستورية ،والتشريعية ،وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة ،والتي تكفل وتوفر وسائل
االنتصاف فيما يتصل بحقوق االتفاقية.
يجب أن يكون التقرير مصحوبًا بهذه النصوص ،وال تتم ترجمة تلك النصوص أو نسخها ،ولكن
تتم إتاحتها للجنة.

ب  -اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير الدورية الالحقة
يجب أن تركز التقارير الدورية على القطاعات اإلشكالية التي تواجهها اللجنة في أثناء
استعراضها للتقرير األولي .وينبغي أن يتيح استعراض التقارير الدورية للجنة فرصة تقومي
أي تقدم يتم إحرازه منذ وقت تقدمي التقرير السابق عليها .يجب أال تقتصر مهمة التقارير
الدورية على مجرد حتديث املعلومات الواردة في التقارير السابقة ،ولكن يجب أن تأخذ بعني
االعتبار الشئون التي يثيرها أعضاء اللجنة ،والتي لم يُقدم ممثلو الدول األطراف املعنية عنها
إجابة وافية .من هنا تتجلى أهمية جتميع الوثائق ذات الصلة واملعلومات ذات الفائدة .وأخيرا ً،
يجب أن تأخذ كافة التقارير بعني االعتبار ما تبديه اللجنة من مالحظات وتوصيات حول أحكام
االتفاقية .وينبغي أن تركز التقارير الدورية الالحقة التي تعدها الدول األطراف على الفترة
الواقعة بني النظر في تقريرها السابق وتقدمي التقارير احلالية.
يجب أن تكون هناك نقطتا بداية بالنسبة لتلك التقارير:

 .1التعليقات اخلتامية (والسيما «اخملاوف» و»التوصيات») على التقرير السابق.
 .2قيام الدول األطراف بإجراء دراسة للتقدم احملُرز باجتاه االتفاقية ،والتنفيذ احلالي لها
داخل إقليمها أو في حدود واليتها الوطنية.

يجب أن يتم تصميم وهيكلة التقارير الدورية بحيث تلتزم مبواد االتفاقية .كما يجب أن تسلط
التقارير الدورية الضوء على أية عوائق متبقية حتول دون مشاركة النساء ،على قدم املساواة مع
الرجال ،في احلياة السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية في الدول األطراف.
على الدول األطراف أن ترجع من جديد إلى التوجيه اخلاص بالتقارير األولية واملالحق ،كلما أمكن
تطبيقها على التقارير الدورية.
قد تطرأ ظروف تقتضي تناول الشئون التالية:
أ .قد يطرأ تغير أساسي في النهج السياسي والقانوني في الدول األطراف مبا يؤثر على
تنفيذ االتفاقية :في هذه احلالة قد يتطلب األمر إعداد تقرير كامل يتناول كل مادة من
مواد االتفاقية على حدة؛
ب .قد يتم إدخال تدابير قانونية أو إدارية جديدة تقتضي إرفاق النصوص ،القرارات القضائية،
وغيرها من القرارات.
 .1عند إعداد التقرير الدوري الثاني ،على الدول األطراف أن تتبع اخلطوط التوجيهية
العامة ،مع إدراج أية مسائل لم يتم تناولها في التقرير األولي في هذه التقارير.
 .2وبشكل عام ،يجب أن يركز التقرير الدوري الثاني على الفترة التي تقع بني تاريخ
استعراض التقرير األولي وتاريخ إعداده.
 .3على الدول األطراف أن تضع في اعتبارها التقرير األولي الذي قامت بإعداده ،ومناقشات
اللجنة حول هذا التقرير ،وأن تورد في تقريرها الدوري الثاني املكونات التالية:
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أ .التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي يتم تبنيها على أثر التقرير السابق بهدف
تنفيذ االتفاقية؛
ب .التقدم الفعلي الذي مت إحرازه باجتاه التشجيع على التمييز ضد املرأة؛ وضمان القضاء
عليه؛

إذا كانت الدول األطراف قد صدقت على ،أو انضمت إلى البروتوكول االختياري ،وإذا كانت اللجنة
حتقيقا مبوجب املادة  8من البروتوكول االختياري ،يجب أن يحتوي التقرير على تفاصيل
قد أجرت
ً
أية تدابير يتم اتخاذها استجاب ًة للتحقيق املذكور ،ومن أجل ضمان عدم تكرر االنتهاكات التي
دعت إلى إجراء هذا التحقيق.
التدابير التي تتخذ لتطبيق نتائج مؤمترات وقمم األمم املتحدة ،واستعراض التقارير

 .1كافة التعديالت اجلوهرية اخلاصة بحالة املرأة واملساواة بني اجلنسني منذ
التقرير السابق؛
 .2أية عوائق مستمرة حتول دون مشاركة املرأة في احلياة السياسية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية في بلدها ،على قدم املساواة مع الرجال؛
 .3األسئلة التي مت طرحها على اللجنة ،والتي تعذر تناولها في أثناء استعراض
التقرير السابق.

وكما يتبني من هذه اخلطوط التوجيهية ،يجب أن يركز التقرير الثاني ،وكذا التقارير الالحقة
عليه ،على األحداث والفعاليات التي تنشأ في وقت الحق على آخر اجتماع تعقده اللجنة مع
ممثلي الدول األطراف .قد تتعلق املعلومات املطلوبة بذات املواد املنصوص عليها في االتفاقية
املذكورة في التقارير السابقة ولكن مبزيد من التفصيل والدقة ،ويجوز لها ،بصفة خاصة ،أن
تتناول أمورًا لم يتم تناولها وفحصها بالعمق الكافي .وينبغي أن تسلط املعلومات الضوء على
التغيرات التي حدثت منذ استعراض التقرير السابق ،أي القوانني اجلديدة املعتمدة ،والتقدم
الذي مت إحرازه في مجال القضاء على التمييز ضد املرأة ،وما إلى ذلك.
وبناء على هذه اخلطوط التوجيهية ،يجب أن يتم إرسال قائمة باألسئلة قبل موعد استعراض
ً
التقرير مبدة كافية إلى الدول األطراف املقرر استعراض تقريرها .وتغطي األسئلة الواردة في
القائمة املذكورة إما مادة بعينها أو مجموعة من املواد .ومن ثم ،تتاح للدول األطراف الفرصة
إلعداد اإلجابات التي سوف يدلون بها في اجللسة املقرر فيها استعراض التقرير الثاني ،أو
التقرير الالحق .إال أن أعضاء اللجنة لهم احلق في طرح أسئلة أخرى على ممثلي الدول األطراف
في أثناء استعراض التقرير.
التحفظات واإلعالنات

أي حتفظ على ،أو إعالن ،بخصوص أية مادة من مواد االتفاقية تبديه الدول األطراف يجب أن يتم
شرحه وتفسيره ،وأن يتم تبرير اإلصرار عليه بشكل مستمر .وكذا يجب تفسير األثر الدقيق
ألي حتفظ أو إعالن من حيث القانون والسياسة الوطنيني.
على الدول األطراف التي أدخلت حتفظات عامة ال تشير إلى مادة بعينها ،أو حتفظات بشأن
املادتني  2و/أو  ،3على تلك الدول أن تعد تقريرا ً حول أثر تلك التحفظات وتفسيرها .كما ينبغي
على الدول األطراف أن توفر معلومات حول أية حتفظات أو إعالنات تودعها فيما يتصل بالتزامات
مماثلة في معاهدات حقوق اإلنسان األخرى.
البروتوكول االختياري

إذا قامت الدول األطراف بالتصديق على أو االنضمام إلى البروتوكول االختياري ،وكانت اللجنة
آراء ورؤى تستتبع النص على وسيلة انتصاف أو تعبر عن أية مخاوف أخرى ،فيما
قد أصدرت ً
يتصل بأي اتصال يتم تلقيه مبوجب ذلك البروتوكول ،يجب أن يحتوي التقرير على معلومات
حول اخلطوات املتخذة لتوفير وسيلة االنتصاف ،أو ملواجهة مثل تلك اخملاوف ،وذلك من أجل
ضمان عدم تكرار أية ظروف أدت إلى نشوء االتصال.
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وفي ضوء الفقرة  323من منهاج عمل بكني ،املعتمد والصادر عن املؤمتر العاملي الرابع املعني
باملرأة ،في سبتمبر/أيلول  ،1995يجب أن حتتوي التقارير األولية والالحقة التي تصدر عن الدول
األطراف على معلومات حول تنفيذ اإلجراءات واألعمال التي يجب اتخاذها فيما يتصل باجملاالت
االثنتي عشرة املثيرة للمخاوف واحملددة في املنهاج .كما يجب أن حتتوي التقارير على معلومات
حول تنفيذ اإلجراءات اإلضافية ،واملبادرات الالزمة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بكني الذي
اعتمدته اجلمعية العامة في دورتها االستثنائية الثالثة والعشرين« ،املرأة عام  :2000املساواة
بني اجلنسني والتنمية والسالم في القرن احلادي والعشرين» في يونيو/متوز .2000
وأخذا في االعتبار لألبعاد اجلنسانية لإلعالنات ،ومناهج عمل ،وبرامج العمل الصادرة عن مؤمترات
ً
األمم املتحدة ،وقممها املعنية ،والدورات اخلاصة للجمعية العامة (مثل املؤمتر العاملي ملناهضة
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،واجلمعية العاملية
الثانية للشيخوخة) ،يجب أن حتتوي التقارير على معلومات حول تنفيذ جوانب خاصة من هذه
الوثائق التي تتصل مبواد بعينها من االتفاقية في ضوء املوضوعات التي تتناولها (على سبيل
املثال ،املهاجرات أو املسنات).

ج  -تنسيق التقرير
.1
.2
.3
.4
.5

يجب أن تٌقدم التقارير بواحدة من اللغات الستة الرسمية لألمم املتحدة (العربية،
الصينية ،اإلجنليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،أو الروسية) .ويجب أن يتم تقدميها في صورة
ورقية والكترونية.
يجب أن تكون التقارير موجزة قدر اإلمكان ،بحيث ال تتجاوز التقارير األولية  100صفحة؛
ويجب أال تتجاوز التقارير الدورية  70صفحة.
يجب أن يتم ترقيم الفقرات بصورة متتابعة.
يجب أن تكون الوثيقة على ورق من ِ
طع  ،A4وأن يتم كتابتها بتنسيق أحادي املسافة
الق ْ
فيما بني سطور الفقرات.
يجب أن تتم طباعة الوثيقة على صفحة واحدة من الورقة بحيث تسمح بإعادة
طباعتها بطريقة أوفست (أو الصفحات املقابلة لبعضها البعض).

د  -دراسة اللجنة للتقارير
تصمم اللجنة دراستها للتقرير بحيث تأخذ شكل املناقشة البناءة مع الوفود ،بهدف حتسني
الوضع اخلاص مبا ترتبه االتفاقية من حقوق في الدولة.
قوائم بالقضايا واألسئلة املتعلقة بالتقارير الدورية

مقدما ،قائمة بالقضايا أو املسائل
بناء على كافة املعلومات املتوافرة لديها ،تقدم اللجنة،
ً
ً
التي ستشكل جدول األعمال األساسي اخلاص بالنظر في التقارير الدورية .ويجب على الدول
األطراف أن تقدم إجابات مكتوبة عن قائمة القضايا أو األسئلة قبل سبعة أشهر من املوعد
احملدد لعقد اجللسة املقررة للنظر في التقارير .ويجب أن يكون الوفد عند قدومه مستعدا ألن
يتناول قائمة القضايا ،وألن يجيب عن أية أسئلة إضافية يطرحها األعضاء ،مع استيفاء كافة
املعلومات احملدثة بحسب الضرورة؛ وأن يتم ذلك خالل املدة الزمنية احملددة للنظر في التقرير.
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وفد الدولة الطرف

يجب أن يتألف وفد الدولة الطرف من أشخاص لديهم القدرة ،من خالل معرفتهم بوضع
حقوق اإلنسان في تلك الدولة وأهليتهم وقدرتهم على شرح ذلك الوضع وتبيانه ،على اإلجابة
عما تطرحه اللجنة من أسئلة وتعليقات ،شفهية كانت أو كتابية ،فيما يتصل بكافة أحكام
االتفاقية.

هـ  -اخلطوط التوجيهية اخلاصة مبرحلة ما بعد استعراض التقارير
بعد مرور فترة وجيزة من النظر في التقرير ،تقوم اللجنة بنشر تعليقاتها اخلتامية حول التقرير،
وكذا احلوار البناء الذي أجرته مع الوفد .ويتم تضمني هذه التعليقات اخلتامية في التقرير
السنوي الذي ترفعه اللجنة إلى اجلمعية العامة.
يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير املالئمة على املستوى القطري مبا يدعم
ويعزز تنفيذ االتفاقية .ومتاشيا مع طبيعة القضايا التي تنشأ في معرِض احلوار البناء ،تنتظر
اللجنة من الدول األطراف أن تتخذ التدابير التشريعية والسياسية الضرورية ،وأن تنشر النتائج
التي خلص إليها التقرير ،بكافة اللغات املالئمة ،سعيا منها إلى طرح املعلومات للجمهور،
ومناقشتها.
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