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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية              
املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”: للجمعيــة العامــة املعنونــة

: “نــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين     اجل
تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا 

جمــاالت االهتمــام احلامســة واختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات        يف
متكـــني املـــرأة الريفيـــة ”: األولويـــة واملبـــادرات؛ املوضـــوع ذو

 ودورهـــــا يف القـــــضاء علـــــى الفقـــــر واجلـــــوع ويف التنميـــــة
        “والتحديات الراهنة

بيان مقدم من الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، وهي منظمـة غـري        
  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـاً للفقـرتني       

  . ١٩٩٦/٣١ اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  
  

 
  

  *  E/CN.6/2012/1.  
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  بيان ال    
مبناسبة انعقاد الدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة، تغتـنم الرابطـة النـسائية             

 لتنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل        املستمر ان عن تأييد  بالدولية للسلم واحلرية هذه الفرصة كي تعر      
وقــد . فعــاالًامــاً وبــيجني واالســتنتاجات املتفــق عليهــا يف الــدورة اخلامــسة واخلمــسني تنفيــذاً ت  

ــم         ــسني، والظل ــى الــصالت القائمــة بــني التفــاوت بــني اجلن ــرن، عل ــة ق ركــزت الرابطــة، لقراب
الـــدورة اخلامـــسة وعقـــب انتـــهاء . االجتمـــاعي واالقتـــصادي، واألســـباب اجلذريـــة للحـــروب

 ه النساء من مجيع أحناء العامل يف إطار املؤمتر الدويل للرابطـة يف سـان خوسـي                واخلمسني، اجتمع 
للتأكيد جمدداً على موقفنـا وإعـادة التركيـز علـى           ) ٢٠١١أغسطس  / آب ٦ -يوليه  / متوز ٣٠(

  .العمل من أجل منع نشوب الرتاعات وانعدام األمن من خالل تعزيز حقوق مجيع األفراد
متكــني ”وعلــى خلفيــة املوضــوع ذي األولويــة للــدورة الــسادسة واخلمــسني، أال وهــو   

، تلفـت  “لقضاء علـى الفقـر واجلـوع ويف التنميـة والتحـديات الراهنـة       املرأة الريفية ودورها يف ا    
املـشاركة، وحقـوق حيـازة األراضـي     : الرابطة االنتباه إىل املسائل الشاملة لعدة قطاعـات وهـي         

واالنتفــاع هبــا، وحقــوق الــشعوب األصــلية، واملــوارد الطبيعيــة، واألمــن الغــذائي، والتحــديات  
  .رث والرتاعات وانعدام األمن على حياة املرأة الريفيةواآلثار اخلاصة املتعلقة بالكوا

، والفقـر،   ات حقوق حمددة، ولإلقصاء، والعزل    وغالباً ما تتعرض املرأة الريفية النتهاك       
وهــي تتــأثر بــشدة بــالكوارث الطبيعيــة والنامجــة عــن األنــشطة البــشرية، مبــا يف ذلــك األزمــات  

ولتوجيـه االنتبـاه إىل بعـض املواضـيع املـشتركة،           . ح والرتاعـات  ياالقتصادية وتغري املناخ والتـسل    
لتحـديات الـيت    ا تعقـد ستسلط الرابطـة الـضوء علـى حـاالت واردة مـن فروعنـا الوطنيـة جتـسد                   

  .تواجهها املرأة الريفية واتساع نطاقها
وتــشدد الرابطــة باســتمرار علــى مــشاركة املــرأة يف مجيــع مراحــل عمليــة صــنع القــرار     

، وللقـضاء علـى الفقـر،       أفضل معيشة   ياتمشاركة أساسية لتحقيق مستو   ومستوياهتا باعتبارها   
ــسالم العــادل     ــة املــستدامة وال ــق التنمي ــة، والــسعي وراء حتقي ــز الدميقراطي ورغــم ذلــك،  . وتعزي

تــزال املــرأة، وخباصــة املــرأة الريفيــة، مــستبعدة مــن احلكــم احمللــي وقلمــا تكــون ممثلــة علــى       ال
وة علـى ذلـك، فـإن سـوء متثيـل الـشواغل الـسياسية للمـرأة                 وعـال . الصعيدين الوطين أو الـدويل    

  . اليت تواجهها اخلاصةيفاقم الصعوبات االقتصادية واالجتماعية
ويـــشدد فـــرع الرابطـــة يف باكـــستان علـــى أن متكـــني املـــرأة الريفيـــة أساســـي لتيـــسري    

وتوهـار مـن    وإننا نـذكِّر بالتوصـيات الـصادرة عـن املـؤمتر الـسنوي ملنظمـة ب               . مشاركتها الفعلية 
أجل الـدعوة يف جمـال التنميـة الـذي عقـد يف إسـالم أبـاد مبناسـبة اليـوم العـاملي للمـرأة الريفيـة،                           

 شـخص، معظمهـم مـن النـساء الريفيـات اللـوايت وفـدن مـن مجيـع                   ٨٠٠وشارك فيه أكثر مـن      
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عمليـة  وقد دعا املؤمتر يف توصياته إىل متثيل املرأة الريفية علـى مجيـع مـستويات               . أحناء باكستان 
صــنع القــرار، مبــا يف ذلــك يف اجملــالس االحتاديــة القرويــة وجلــان الــسالم يف األقــضية؛ وضــرورة  

 جديـد يف مجيـع امليزانيـات الـسنوية لألقـضية؛ ووضـع آليـة تنفيـذ للقـانون                 اعتمادات إضافة بند 
ظـر إىل  ويف هذا املقام، تشدد الرابطة على أنه ال ينبغـي أن ين      . املتعلق مبكافحة التحرش اجلنسي   

 الــيت  احملليــةاملــرأة فقــط كــضحية، إمنــا بــاألحرى كعنــصر فاعــل إلحــداث التغــيري يف اجملتمعــات 
  .تنتمي إليها

. ة الريفيــة مــن اآلثــار الــسلبية للعوملــة وحتريــر التجــارة واخلصخــصة  ألطاملــا عانــت املــر  
رد الطبيعيـة،    بسبب السياسات املتـصلة مبلكيـة واسـتخدام املـوا          اإلقصاءوتتعرض املرأة للتمييز و   

ــة    ــسلع التعديني ــة وال ــاه واألغذي ــد إىل أن   . مبــا فيهــا األراضــي واملي ــدعو فــرع الرابطــة يف اهلن وي
 األراضـي مـن املـزارعني، وأال تعتـرب الـصفقة قانونيـة        علـى  الدولـة يلتستوُتستشار املرأة قبل أن  

نــد، وال ســيما ويف الوقــت الــراهن، يــرغم املزارعــون يف اهل . قبــل احلــصول علــى موافقــة املــرأة 
املزارعات، علـى التخلـي عـن أراضـيهم، مث جيـربون علـى االنتقـال إىل املنـاطق احلـضرية حيـث                       
ــدين        ــان إىل الت ــؤدي يف أغلــب األحي ــيت تفتقــر إىل املهــارة، ممــا ي ــة ال ينــضمون إىل القــوة العامل
الــشديد يف مــستوى معيــشتهم بــسبب عــدم حــصوهلم علــى التعلــيم والرعايــة الــصحية واألجــر  

  .الئقال
 يف اجملتمعات الريفية، تـصبح البيئـة ملوثـة وتتعـاظم            يبقونوبالنسبة إىل املزارعني الذين       

ويتسبب االستغالل اجلائر للموارد الطبيعيـة بالتـدهور الـشديد          . التحديات اليت تكتنف الزراعة   
للبيئــة، ويزيــد بــدوره مــن خطــر تعــرض األراضــي الزراعيــة للفيــضانات املفاجئــة والتآكــل بــل   

 على اجملتمعات الريفية، ال سـيما علـى النـساء اللـوايت يـتحملن               اليت تقع وهذه اآلثار   . اجلفافو
  الريفيـة  الكثري من عبء العمل يف املناطق الريفية، هي آثـار مـدمرة، وتكلـف اجملتمعـات احملليـة                 

ــة ال ميكــن تــصورها    ــة وثقافي ــصادية واجتماعي ــاً اقت ــل، يتــسبب كــل مــن    . أمثان وعلــى حنــو مماث
، وكـذلك االسـتخدام   هالكها الصناعي وإنتاج األسلحة واسـت    -اعات واملركب العسكري    الرت

 لليورانيــوم املــستنفد وخملفــات احلــرب وأنــشطة التعــدين غــري املــستدامة   واآلثــار الدائمــةاخلطــر
بالتدهور البيئي وما ينجم عنـه مـن آثـار معطلـة علـى االسـتدامة وصـحة اجملتمـع احمللـي ويفـاقم            

  .ورحدة هذا التده
جرييــا ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واململكــة املتحــدة  يوتؤكــد فــروع الرابطــة يف ن  

ــدا الــشمالية، علــى غــرار فرعهــا يف اهلنــد،    ــا العظمــى وأيرلن ــة املــوارد   علــىلربيطاني ــة محاي  أمهي
لعمل واألساس لبقـاء املـرأة      ا  لفرص وال تزال الزراعة املصدر الرئيسي    . الطبيعية واألمن الغذائي  

ويف الواقع، فإن أغلبية املزارعني على نطاق العامل هم من النساء، إال أن هؤالء النـساء                 . الريفية
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ال حيــصلن علــى فرصــة متــساوية لالســتفادة مــن التكنولوجيــا والتــدريب والقــروض واألراضــي 
ــوافر      . والــدعم ــاألمن الغــذائي بقــدر كــبري يف ت ــة يف مــا يتعلــق ب ــؤثر متكــني املــرأة الريفي وقــد ي

  .مدادات الغذائية خالل العقود املقبلةاإل
ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، تتــأثر املــوارد الطبيعيــة واإلمــدادات الغذائيــة ســلباً    

ــراد           ــسري ألف ــشريد الق ــا أســفر عــن الت ــات، مم ــن والرتاع ــدام األم ــسبب اســتمرار انع ــشدة ب ب
وفـضالً عـن    . ذائيـة غـري كافيـة     اجملتمعات احمللية إىل املخيمات اليت يعتمدون فيها علـى معونـة غ           

 نظـراً إىل أسـباب      بـسهولة ذلك، وحيثما ال تتيسر املـوارد الطبيعيـة، مبـا فيهـا امليـاه واألراضـي،                 
وعـالوة علـى ذلـك،      . طبيعية أو غري طبيعية، يزيد احتمال تكرار أعمال العنـف وطـول أمـدها             

جلنـسي، حـني تـضطر إىل       ، ويشمل ذلك العنف ا     بدرجة أكرب   املرأة الريفية لالعتداءات   تتعرض
وتشدد الرابطة علـى أمهيـة كفالـة محايـة          .  املشردين لزراعة أرضها    أو جمتمعات  مغادرة خميمات 

ــدرهتا علــى ممارســة الزراعــة بأمــان       ــة وق ــوارد الطبيعي ــة وصــوهلا إىل امل ــة، وإمكاني ــرأة الريفي . امل
جـل الوصـول إىل     وتطالب فروع الرابطـة بتـوفري فرصـة عادلـة ومتـساوية للمـرأة والرجـل مـن أ                  

مجيع املوارد الطبيعية واالقتصادية والسياسية، وبإشـراك املـرأة يف الـربامج والعمليـات، وبطلـب                
  .مشورهتا بشأن كيفية محاية تلك املوارد واحلفاظ عليها

 كوسـتاريكا وكولومبيـا واملكـسيك حتديـداً علـى اإلقـصاء              الرابطـة يف   وشددت فـروع    
لشعوب األصلية، مما أرغمها علـى العـيش يف منـاطق نائيـة، مـع               التارخيي واملتواصل للمرأة من ا    

وال تـزال هـذه اجملتمعـات تعـاين مـن      . إمكانية حمدودة للغاية للحصول علـى املـوارد واخلـدمات      
شدة التهميش االقتـصادي واالجتمـاعي ومـن عـدم إمكانيـة التمتـع حبقـوق اإلنـسان األساسـية                    

وإننـا هنيـب جبميـع اجلهـات        . ق الـشعوب األصـلية    املكرسة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـو       
ــسكان          ــيش ال ــاه هتم ــاع اخلــاص أن تعكــس اجت ــدين والقط ــع امل ــات واجملتم ــة يف احلكوم الفاعل
الريفيني من الشعوب األصلية، ال سيما النساء الريفيات، وأن تكفل منح أفـراد هـذه الـشعوب                 

  .هم من أفراد اجملتمعفرصاً متساوية للتمتع باحلقوق واخلدمات األساسية باعتبار
وتوضـح هـذه األمثلـة جـسامة التحـديات الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة، وهـي حتـديات              

 أعمــال العنــف والرتاعــات، كمــا عانــت منــها عــضوات الرابطــة يف مجيــع أحنــاء  تتفــاقم بــسبب
ويف اجملتمعــات . العــامل، مبــا يف ذلــك يف باكــستان ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وكولومبيــا  

مــا يــشارك الرجــل يف احلــرب، تتــوىل املــرأة إعالــة األســرة، وتــدبري   بينالريفيــة املتــأثرة بــالرتاع، 
وحاليـاً، تعـاين أخواتنـا      . شؤون املرتل، وتوفري الطعام، واالهتمام جبميع املسائل اخلاصة والعامة        

هن يف أماكن عديـدة، علـى غـرار الـيمن واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، ويكـافحن إلبقـاء أسـر                     
وتـدين الرابطـة بـشدة مجيـع أشـكال العنـف وتـدعو إىل        . على قيد احلياة وسط العنف اهلمجـي    
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ــوة حيثمــا وأينمــا وجــد      ــوري لالســتخدام القمعــي للق ــك، هنيــب   . اإلهنــاء الف ــضالً عــن ذل وف
باحلكومات واجلهات الفاعلة املعنيـة كفالـة ضـمان احلمايـة الكافيـة للمـرأة مـن أعمـال العنـف                      

  .ضها هلذه األعمالوالتعويض عن تعر
ويف مجيــع اجملتمعــات، ال يـــزال انتــشار األســلحة يـــسهِّل ارتكــاب اجلــرائم اخلطـــرية         

القـائم علـى نـوع    العنـف  وانتهاكات حقوق اإلنـسان اجلـسيمة، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي و               
وباإلضافة إىل أثر األسلحة، مثة صالت مباشرة وغري مباشـرة بـني اإلفـراط يف اإلنفـاق                 . اجلنس

لعسكري، وجتارة األسلحة، والرتاعات العنيفـة، واخنفـاض املـوارد املتاحـة للتنميـة االجتماعيـة                ا
وتطالب الرابطة بتطبيق اجملال احلاسـم هـاء        . واالقتصادية والتنمية الريفية واملساواة بني اجلنسني     

ألمـم  من منهاج عمل بيجني، الذي يدعو إىل احلد من اإلنفاق املفرط على األسلحة، وميثاق ا              
أقل حتويل ملوارد العامل اإلنـسانية واالقتـصادية إىل   ”على منه  ٢٦املتحدة، الذي ينص يف املادة  

  .“ناحية التسليح
وإننا حنث مسؤويل الدول واألمم املتحدة على عدم االكتفاء بتقدمي الدعم لنـا بـالقول            

ى جماهبـة العــسكرة  فقـط، بـل علــى االسـتثمار يف الوقايـة مــن العنـف والتمييـز والرتاعــات، وعلـ       
وإننـا نـدعو مجيـع      . وعواقبها الوخيمة على املرأة واجملتمعات احمللية، ال سيما يف املنـاطق الريفيـة            

جتــار الا فــرض ضــوابط علــى  مــن يهمهــم األمــر للــسعي إىل نــزع فعــال وصــارم للــسالح و       
عو ويف هـذا الـصدد، نـد      .  تداول األسلحة احلاليـة     على مالئمةفرض رقابة   باألسلحة، وكذلك   

إىل عــدم اســتخدام املعاهــدة الدوليــة بــشأن جتــارة األســلحة قيــد التفــاوض حاليــاً كمجــرد إذن  
إجرائــي لنقــل األســلحة، إمنــا كآليــة للمــساعدة يف منــع نــشوب الرتاعــات املــسلحة وارتكــاب   

ــدويل، و      ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــهاكات الق ــة   لانت ــن ثقاف لحــد م
  .ها بقدر كبريالعسكرة واقتصاد

 املتعلقـة وإىل جانب منهاج عمل بيجني، تطالـب الرابطـة بالتنفيـذ الكامـل لاللتزامـات                  
ماية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيز مـشاركة املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، ال سـيما اتفاقيـة                    حب

رأة الريفيـة،    منها، املتعلقة بامل   ١٤القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وباألخص املادة          
  .والتنفيذ الكامل جلميع قرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن

. وتؤكد الرابطة جمدداً التزامهـا بتحقيـق الـسالم الـدائم القـائم علـى الكرامـة اإلنـسانية                    
وإننا نتطلع للعمل مع شـركائنا حـول العـامل مـن أجـل تقـويض ثقافـة العـسكرة الـسائدة وبنـاء                        

ســالم ختلــو مــن العنــصرية والتمييــز والظلــم االقتــصادي والعنــف ومجيــع أشــكال القهــر    ثقافــة 
  .وتتمتع فيها النساء، وال سيما النساء الريفيات، بفرص املشاركة الكاملة على قدم املساواة
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	وتوضح هذه الأمثلة جسامة التحديات التي تواجهها المرأة الريفية، وهي تحديات تتفاقم بسبب أعمال العنف والنزاعات، كما عانت منها عضوات الرابطة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في باكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا. وفي المجتمعات الريفية المتأثرة بالنزاع، بينما يشارك الرجل في الحرب، تتولى المرأة إعالة الأسرة، وتدبير شؤون المنزل، وتوفير الطعام، والاهتمام بجميع المسائل الخاصة والعامة. وحالياً، تعاني أخواتنا في أماكن عديدة، على غرار اليمن والجمهورية العربية السورية، ويكافحن لإبقاء أسرهن على قيد الحياة وسط العنف الهمجي. وتدين الرابطة بشدة جميع أشكال العنف وتدعو إلى الإنهاء الفوري للاستخدام القمعي للقوة حيثما وأينما وجد. وفضلاً عن ذلك، نهيب بالحكومات والجهات الفاعلة المعنية كفالة ضمان الحماية الكافية للمرأة من أعمال العنف والتعويض عن تعرضها لهذه الأعمال.
	وفي جميع المجتمعات، لا يزال انتشار الأسلحة يسهِّل ارتكاب الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وبالإضافة إلى أثر الأسلحة، ثمة صلات مباشرة وغير مباشرة بين الإفراط في الإنفاق العسكري، وتجارة الأسلحة، والنزاعات العنيفة، وانخفاض الموارد المتاحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الريفية والمساواة بين الجنسين. وتطالب الرابطة بتطبيق المجال الحاسم هاء من منهاج عمل بيجين، الذي يدعو إلى الحد من الإنفاق المفرط على الأسلحة، وميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 26 منه على ”أقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح“.
	وإننا نحث مسؤولي الدول والأمم المتحدة على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم لنا بالقول فقط، بل على الاستثمار في الوقاية من العنف والتمييز والنزاعات، وعلى مجابهة العسكرة وعواقبها الوخيمة على المرأة والمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية. وإننا ندعو جميع من يهمهم الأمر للسعي إلى نزع فعال وصارم للسلاح وفرض ضوابط على الاتجار بالأسلحة، وكذلك فرض رقابة ملائمة على تداول الأسلحة الحالية. وفي هذا الصدد، ندعو إلى عدم استخدام المعاهدة الدولية بشأن تجارة الأسلحة قيد التفاوض حالياً كمجرد إذن إجرائي لنقل الأسلحة، إنما كآلية للمساعدة في منع نشوب النزاعات المسلحة وارتكاب انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وللحد من ثقافة العسكرة واقتصادها بقدر كبير.
	وإلى جانب منهاج عمل بيجين، تطالب الرابطة بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسين، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالأخص المادة 14 منها، المتعلقة بالمرأة الريفية، والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
	وتؤكد الرابطة مجدداً التزامها بتحقيق السلام الدائم القائم على الكرامة الإنسانية. وإننا نتطلع للعمل مع شركائنا حول العالم من أجل تقويض ثقافة العسكرة السائدة وبناء ثقافة سلام تخلو من العنصرية والتمييز والظلم الاقتصادي والعنف وجميع أشكال القهر وتتمتع فيها النساء، ولا سيما النساء الريفيات، بفرص المشاركة الكاملة على قدم المساواة.

