
 

 

 

 رزمة تدريبية متعددة الوحدات حول
 النوع االجتماعي والفقر واالستخدام

 
 
 
 

 3الوحدة التدريبية 
 
 
 

 الحصـول على الموارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جنيف�مكتب العمل الدولي 



 

 

 

 1999حقوق النشر محفوظة لمنظمة العمل الدولية 

.  المرفق باالتفاقية العالمية لحمایة حقوق المؤلف2بروتوآول رقم تتمDّتع منشورات مكتب العمل الدولي بحمایة حقوق المؤلف بموجب ال    
وأي طلب للحصول على حقوق النسخ . علDى أنه یجوز نقل مقاطع قصيرة منها بدون اذن شریطة أن یشار حسب االصول الى مصدرها           

 :أو الترجمة یجب أن یوّجه إلى العنوان التالي 
Publications Bureau (Rights and Permissions) 

International Labour Office 
CH-1211 Geneva 22 

Switzerland  
 . یرّحب دائمًا بهذه الطلباتوالمكتب

 
فإذا آانوا مسجلين . یحDق للمكتDبات والمؤسسDات والمسDتخدمين اآلخرین تصویر هذه المواد بموجب التراخيص الممنوحة لهم لهذه الغایة          

: 

 : لوا على ترخيص من  في المملكة المتحدة، عليهم أن یحص-
Copyright Licensing Agency 

90 Tottenham Court Road 
London W1P9HE 

Fax: + 44 171 436 3986  
 : في الوالیات المتحدة، عليهم أن یحصلوا على ترخيص من -

Copyright Clearance Center  
222 Rosewood Drive  
Danvers, MA 01923  

Fax: + 1 508 750 4470  
 . في بلدان أخرى یحصلون على التراخيص من منظمات حقوق النسخ و-
 
 

 1999الطبعة االولى 
 

ISBN 92-2- 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهي، وآذلك المادة التي تتضمنها هذه .  التسDميات المعتمدة في منشورات منظمة العمل الدولية، تتفق وتلك التي تستخدمها األمم المتحدة          
أو بشأن .  لعمل الدولية، أو أي آان من جانبها، بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم           المنشDورات، ال تعDبر عDن رأي مDنظمة ا          

إن مسDDؤولية اآلراء المعDDبر عDDنها فDDي هDDذه الحقيDDبة وفDDي مخDDتلف اإلسDDهامات   .  الوضDDع القانونDDي لسDDلطات هDDذه الDDبالد أو لتعييDDن حدودهDDا 
وبالتالي فإن نشر منظمة العمل .  عات مؤلفيها، هي مسؤولية هؤالء المؤلفين وحدهموالمقDاالت والدراسات الواردة فيها والتي تحمل توقي    
 .الدولية لهذه اآلراء ال یمثل مصادقة من جانبها عليها

آما أن إغفال ذآر  منتج .  منتجات أو إجراءات تجاریة، ال یتضمن أي نوع من أنواع المصادقة عليها, إن اإلشDارة إلDى أسماء شرآات أ    
 .شرآة ما ، ليس دليًال على عدم الموافقة عليها  اوو إجراءتجاري أ

یمكDن الحصDول على منشورات منظمة العمل الدولية من المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمنظمة العمل الدولية في بلدان عدیدة، أو          
 :  مباشرة من 

ILO Publications 
International Labour Office 

CH-211 Geneva 22 
Switzerland 

 
 .ترسل دائرة منشورات المنظمة آاتالوجًا أو قائمة بالمنشورات الجدیدة دون مقابل

 .في المرآز الدولي للتدریب التابع لمنظمة العمل الدولية، تورین) االنكليزیة(طبعت النسخة األصلية 



 ل على المواردالحصـو : 3الوحدة التدريبية 
 

 
iii 

 الحصـول على الموارد : 3الوحدة التدريبية  
 
  

 ياتالمحتو
 الصفحة

 iv طلحاتصالم
 

 v مالحظة تمهيدية
 

 :  األخرى الموارد على األراضي والمساآن وعلىالحصول  . أ 
 1  النساء الفقيراتال سيماحقوق الفقراء محدودة،   
 1 أهمية األراضي والغابات بالنسبة إلى النساء الريفيات  1.أ  
 3 محدودة، مستمدة، وغير مضمونة : األراضيحقوق النساء في   2.أ  
 6 ةط مستمّروضغل خاضعة: حقوق النساء في األراضي    3.أ  
  األراضي الحصول علىضمان: على قدم المساواة في األهمية   4.أ  
 6 والتصّرف بالدخل الذي تغّله األرض   
 6 آآل مستمّرفي ت: حقوق النساء في الغابات    5.أ  
 الالزمة والموارداألراضي والمساآن :  الحضرية المناطق   6.أ  
 7 للعمل للحساب الخاص    
 8  الحضريةالحصول على األراضي في المناطق   حقوق النساء في 7.أ  

 11  واالستراتيجياتالنهج . ب 
 11  العقاريةالممتلكاتإعادة توزيع   1.ب  
 13 بالحق في األراضيالنص على المساواة   2.ب  
 14  حقوق قاطني الغاباتضمان  3.ب  
 15 تجديد الغابات  4.ب  
 18  الحضرية ضمانات الحيازةالمستقطناتمنح   5.ب  
 20 تخصيص حّيز لوحدات القطاع غير النظامي  6.ب  
 20 وتنظيم المدنمخططات تحسين األراضي   7.ب  

 22 إرشادات العمل .  ج 

 24  الخالصة 

 25 مصادر والمراجعال 

   
   
  

 بنية الرزمة التدريبية في وحدات



 
 

 
iv

 

 1الوحدة التدريبية 
لمحة عامة: ا والمداخلاالتجاهات والقضاي

 2الوحدة التدريبية 
  :مهارات التنظيم االجتماعي والتفاوض

 القدرة على إحداث التغيير

 3الوحدة التدريبية 
 الحصول على الموارد

 4ية الوحدة التدريب
الترآيز على االئتمان: الموارد المالية للفقراء

 5الوحدة التدريبية 
الترآيز : االستثمار في رأس المال البشري

على التدريب

 6الوحدة التدريبية 
 توسيع نطاق االستخدام المأجور

 7الوحدة التدريبية 
 توسيع نطاق الحماية االجتماعية

 8الوحدة التدريبية 
 الصناديق االجتماعية

 9الوحدة التدريبية 
 برامج عمل: تحديات المستقبل 



 ل على المواردالحصـو : 3الوحدة التدريبية 
 

 
v 

 
 مالحظة تمهيدية

 
 ممoتلكات ذات القooيمة هoي مفهooوم واسoع يشoير إلooى مجموعoة متoنوعة مooن ال     " المoوارد "

 هذه الوحدة على حقوق وترآز. )1(المهاراتآاألرض والموارد غير المادية    آo الماديoة   
الغابات وغيرها من   آ، والمسoاآن، والمoوارد الطبيعoية        اتوالحoيز اسoتعمال األراضoي     

أو حقooوق /، وآooإمدادات المooياه  اإلنتاجooية، بمooا فooيها البنooية التحتooية لالقتصooاد    المooوارد
ألفooراد أو األسooر آسooب ل تتooيح مooن أهooّم الوسooائل التooي وتعتooبر المooوارد. التصooّرف بهooا

 . االجتماعية واالقتصاديةالمداخيل واستغالل الفرص االقتصادية ومواجهة المشّقات
 

ومoع أنه يمكن استخدام هذه الوحدة بمعزل عن غيرها من الوحدات فإنه ال بد من                لoذا،   
 . المواضيع األخرى الواردة في هذه الحقيبةاستخدامها عند التطرق إلى أي من

 
علooى  الحصooولتسooتعرض هooذه الوحooدة سلسooلة مooن االسooتراتيجيات الهادفooة لتحسooين   و

 .المستخلصة من التجارب وتوفر إرشادات للتدخل الدروس تعرض، آما الموارد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعمooل ااألرض ومكooان آoo، مooوارد معيooنة ترآooز هooذه الوحooدة التدريبooية علooى      )1(
فهي الكفoاءات والقoدرة على التفاوض،       آ غoير الماديoة،      المoوارد أمoا   . والمسoكن 
 .وحدات أخرىموضوع 
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  :والموارد األخرى األراضي والمساآن،  الحصول على .أ

 منهم النساء ال سيما حقوق حقوق الفقراء محدودة،   
 

الغاب##ات، آإن حق##وق اس##تعمال األراض##ي والح##ّيزات، والمس##اآن، والم##وارد الطبيع##ية   
هي والتحكم بها  آإمدادات المياهخ#رى التي تشمل البنية التحتية لالقتصاد        األ والم#وارد 

الوس##ائل الرئيس##ية الت##ي تمّك##ن األف##راد واألس##ر م##ن آس##ب المداخ##يل،  واس##تغالل    م##ن 
إن توزی##ع ه##ذه و. الف##رص االقتص##ادیة، ومواجه##ة المش##ّقات االجتماع##ية واالقتص##ادیة  

. هو بالتالي عامل تحدید أساسي بالنسبة للفقر      ) أو حرمانهم منها  (الحق#وق على الفقراء     
 اإلنتاجية، یجعلهم یواجهون انعدام     الم#وارد ه#ذه   ف#إن ج#ّرد أول#ئك األف#راد واألس#ر م#ن             

 .االستقرار االقتصادي ویصبحون عرضة للنكبات
 

 معيشتهم بصورة   أسباب البلدان النامية، حيث یستمّد السكان       منف#ي الم#ناطق الریفية      و
أساس#ية م#ن الم#وارد الطبيع#ية، تش#ّكل الحق#وق ف#ي اس#تعمال األراض#ي والغاب#ات وفي              

 المواردآما أن الحصول على األرض والحّيز والمسكن وعلى       .  حيویاً التحّكم بها أمراً  
 في لل#تزاید المستمر األخ#رى ف#ي الم#ناطق الحض#ریة ه#و أم#ر أساس#ي، ال س#ّيما نظ#رًا           

 وأصحاب المشاریع الصغرى في القطاع الحضري       العاملين للحساب الخاص  صفوف  
 .غير النظامي

 
 :راضي والغابات هو أمر جوهري إن االعتراف بحقوق النساء الریفيات في األ

، ، آاالستخدام المأجور  مصادر عيش بدیلة   إل#ى     النس#اء   وص#ول  ألن إمكان#ات   �
ون##ادرًا م##ا تتم##ّتع النس##اء، وال س##ّيما     . أض##يق ح##دودًا م##ن إمكان##ات ال##رجال    

ورؤوس الفق####يرات منه####ن، ب####الحقوق والعل####م والمه####ارات والتكنولوج####يات  
يش##تهن ع##ن الم##وارد الطبيع##ية، أو    تحوی##ل س##بل مع تت##يح له##ن  الت##ي األم##وال

 .  اإلنتاجيةنظمهنتحقيق تغييرات في 

 1.أ
أهمية األراضي والغابات بالنسبة 

 إلى النساء الريفيات
 

غال##بًا م##ا تك##ون غ##ير مض##مونة   حق##وق النس##اء ف##ي األراض##ي والغاب##ات  وألن �
 . من حقوق الرجالومستمدة

ایة األهمية بالنسبة   وص#ول النس#اء إل#ى األراض#ي ه#ي بغ           انع#دام  مش#كلة    وألن �
 .إلى األسر الریفية التي ترأسها النساء والتي تتزاید عددًا

 وصول الفقراء    إمكانات یقّلصفي األراضي    فق#دان الحق#وق المض#مونة        وألن �
فعدم حصول  إل#ى المدخ#الت األخ#رى الض#روریة للق#يام باألنش#طة اإلنتاجية،              
 قدرتهن على   النس#اء عل#ى الق#روض وعل#ى الخدم#ات اإلرش#ادیة یض#عف م#ن               

 .التحكم بأراضيهن
 

إن م#ا ی#زید ع#ن نص#ف ص#غار المزارعين في افریقيا جنوب الصحراء هم من النساء                   
وغالبًا ما یزرع   . األغذیة وتجهيزها اللوات#ي یش#كلن ثالثة أرباع القوة العاملة في إنتاج           

ال#رجال والنس#اء أنواع#ًا مخ#تلفة م#ن المحاص#يل عل#ى بقع أرض صغيرة ومستقلة، مع                 
لذلك، . وّل#ي النساء حصة أآبر في إنتاج المحاصيل الغذائية المعّدة لالستهالك العائلي      ت
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ف##إن حص##ول الم##رأة عل##ى األرض ال یح##ّدد مس##توى الع##يش والمعيش##ة للنس##اء ولألس##ر  
 .فحسب، إنما یحّدد أیضًا األمن الغذائي في المنطقة

 
عدد هائل من ل العائلي على   ف#ي أم#ریكا الالتين#ية، تقوم النساء بالقسم األآبر من العم           و

 الصغيرة التي تدیرها    الملكياتخ#الل العقد الماضي، ازداد عدد       و. الملك#يات الص#غيرة   
النساء بسبب التحاق الرجال باليد العاملة المأجورة المتعاظمة ضمن المزارع الواسعة           

 إال. الت#ي تملكه#ا ش#رآات، أو بس#بب رح#يلهم ع#ن المناطق الریفية بحثًا عن دخل أوفر            
أن ال##برامج الزراع##ية تتناس##ى أول##ئك النس##اء اللوات##ي ال یتمك##ن م##ن الحص##ول عل##ى          
الق##روض وعل##ى غ##يرها م##ن المدخ##الت م##ن أج##ل اإلن##تاج، ال س##ّيما ف##ي غ##ياب حق##وق   

 . المضمونةاألراضيملكية 
 

لمتبّق##يات ا جم##عیع##تمد الفق##راء بك##ثافة، وخصوص##ًا النس##اء الفق##يرات، عل##ى   و �
م###ن الغاب###ات وم###ن س###ائر األراض###ي )  والعل###فآخش###ب الوق###ود(البيولوج###ية 

تقوم النساء بصورة أساسية    و. المش#اع، به#دف االس#تهالك والبيع على السواء        
. بجم##ع ومعالج##ة وتجف##يف وتخزی##ن أن##واع عدی##دة م##ن المتبّق##يات البيولوج##ية    

 یشرفن على تدفقات الطاقة من موارد الالتيوفض#ًال ع#ن ه#ذا فإن النساء هن      
 اقتصادية إلى نظم الزراعة وتربية الحيوانات الفرعية في         المتبق#يات البيولوج  

 .األسر الریفية
 
. داخ#ل اقتصاد السوق أنشطة مهّمة تستند إلى الموارد        أیض#ًا    النس#اء    وتم#ارس  �

، یعتمد  )جم#ع الحط#ب ونقل#ه به#دف ب#يعه         ( عل#ى ال#رأس      ال#نقل باإلض#افة إل#ى     ف
 خش##ب ر إم##داداتتواف##ع##دد م##ن أنش##طة النس##اء التقل##يدیة الم##دّرة للدخ##ل عل##ى   

الت###ي الص###غيرة وم###ن األعم###ال التص###نيعية  . الوق###ود والمتبّق###يات البيولوج###ية 
، والَخْبز، وتخمير   تجهيز األطعمة  : المثالتمارس#ها النس#اء نذآ#ر عل#ى سبيل          

تجمع و. ، وصناعة القرميد والفحم   الخزف، وأعمال   األسماكالبيرة، وتجفيف   
لعس###ل واألزه###ار والح###بوب  اآالنس###اء المن###توجات الحرج###ية غ###ير الخش###بية   

 البرّیة، بهدف االستعمال المنزلي أو البيع،       والفواآ#ه وأوراق الش#جر والعل#ف      
وتوّف##ر الغاب##ات أیض##ًا . مّم##ا یؤّم##ن مص##درًا موس##ميًا هام##ًا م##ن الغ##ذاء والدخ##ل 
ق#د ت#بدو هذه   و. والُحص#ر الم#واد الخ#ام لألعم#ال ال#يدویة م#ثل ص#ناعة الس#الل         

ال ّكل في الواقع جزءًا مهّمًا من دخل األسر الفقيرة،          األنشطة ثانویة، لكنها تش   
 األس##ر الت##ي ترأس##ها أو تع##يلها النس##اء، فه##ي غال##بًا م##ا تش##ّكل المص##در     س##يما

ف##ي حال##ة نس##اء الق##بائل ف##ي و. الوح##يد للدخ##ل ال##نقدي بالنس##بة للنس##اء الفق##يرات
م##ن الدخ##ل األس##ري ن##اتج ع##ن جم##ع وب##يع       % 85 إل##ى 25اله##ند، یق##در أن  

ق#وم به#ا النس#اء واألطفال       یات الحرج#ية غ#ير الخش#بية، وه#ي أنش#طة            المن#توج 
 .بصورة رئيسية

 
 

، تتأثر حقوق النساء في األراضي بالوضع       ف#ي األراضي  عل#ى غ#رار حق#وق ال#رجال         
 حقوق النساء، فضًال  ما یحددلكن. االقتص#ادي واالجتماع#ي لألس#رة في مجتمع معّين       

للرجال داخل األسرة والمجتمع في بيئات       س#لطة ال#رجل وتبع#ّية النساء         ه#و ع#ن ذل#ك،     
لق##د تط##ّورت ه##ذه الحق##وق نت##يجة للمس##ارات الت##نمویة ع##بر ال##تاریخ      و. ثـقاف##ية معّي##نة 
 تقاسم األدوار بين المرأة والرجل داخل األسرة وضمن         الت#ي طرأت على   وللتغي#يرات   

 2.أ
 حقوق النساء في 

محدودة، مستمّدة، وغير : األرض 
 مضمونة
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الم##تعلقة وال ب#د م#ن إج#راء دراس##ة دق#يقة لمخ#تلف ال#نظم المتراآ#بة        . العمل#ية اإلنتاج#ية  
والس#عي لفهمها في    ) آالقواني#ن القائم#ة عل#ى األع#راف والقواني#ن الوض#عية           (ب#الحقوق   

انظر اإلطار  . ( تجع#ل إطالق األحكام العامة أمرًا صعباً       فالف#رو ق#ات   . س#ياقات مح#ددة   
 ).أدناه حقوق النساء في األراضي

 
 محYYدود، ومسYYتمّد مYYن الYYرجال، أراضYYيى علYYأنYYه مYYن الثابYYت أن حصYYول النسYYاء  إال 

 .وعمومًا غير مضمون
 
 

 
 1اإلطار 

 حالة آينيا: حقوق النساء في األرض 
 

 إذ آانYت أراضي القبيلة      ، الحYق فYي األرض مYن خYالل وضYعهّن آبYنات أو زوجYات                تقلYيديًا يكتسYبن    النسYاء    آانYت 
أما النساء المتزّوجات، فكن يكتسبن     . ويتوارثها الذآور على امتداد خط القرابة     توّزع على أرباب األسر الذآور،      

أما البنات غير .  عليهم تزويدهن باألراضيآان يتوجبحYق الحصYول علYى األراضYي مYن خYالل أزواجهYن الذين          
ن  إلYYى أالزراعYYيةيحصYYلن علYYى قطYYع أرض صYYغيرة يمارسYYن علYYيها األعمYYال  فكYYن ال المYYتزوجات أو المطلقYYات، 

وقد بقي الوضع على حاله حتى بعد       .  يعYتمدن علYى أراضYي أمهاتهن        آYن أحYياناً    يتزوجYن أو يتزوجYن مجYددًا، أو       
 تمّلYYك االبYYنة إال أن.  التYYي أجريYYت خYYالل فYYترة االسYYتعمار وفYYترة مYYا بعYYد االسYYتعمار    عملYYيات اإلصYYالح الزراعYYي 

 يلة حياته وتبقى إرادته نافذة حتى بعد وفاته       بإرادة والدها ط  آان يبقى رهنًا    لألراضي، بموجب هذه اإلصالحات،     
أمYا تمّلYك الYزوجة لألراضYي فهYو رهن أوًال بإرادة زوجها، وبإرادة أبنائها بعد وفاة                  . مYا لYم تYنقل الملكYية رسYمياً         

 الحالية تسمح للنساء بأن يرثن األرض عن آبائهن وأزواجهن، إال األراضيوعلى الرغم من أن قوانين     . الYزوج 
 مYن اإلرث ومYن ممارسYة الحقYوق المصاحبة المتالك األرض بصفة شخصية يبقى وقفًا إلى حّد بعيد                أن تمّكنهYن  

آYبار المالكيYن وحدهYم قادرون على        . لورثYة الذآYور   ل الكافYية علYى إرادة آبائهYن ورهYنًا بYتوفر األراضYي الوفYيرة              
، التYي لYم تYزل مرعYّية في     القائمYة علYى األعYراف   قوانيYن اإلرث   و. تخصYيص األراضYي لبYناتهم غYير المYتزوجات         

القائم آما ال يحق لألرملة بموجب قانون الملكية . مYناطق إصالح األراضي تنفي حق االبنة في أن ترث األراضي        
وتعتبر األرملة بمثابة  .  أن تYورث األراضYي لبYناتها بYل تنYتقل أراضYيها إلYى أقرباء زوجها الذآور                  علYى األعYراف   

عندّئٍذ، ومهما آانت طبيعة الملكية، تفرض قوانين اإلرث العرفية على  . هاراعYية لصYك الملكYية حYتى بلYوغ أبYنائ           
األرملYة أن تYنقل الملكية إلى أبنائها الذين، بدورهم، يجب أن يضمنوا وصول والدتهم إلى جزء من األرض حتى                    

كية لصالح فYي بعYض الحYاالت، تجYّرد األرامل من األراضي أو أنهن يتنازلن طوعًا عن حقوقهن في المل            . مماتهYا 
وتؤّدي عمليات بيع األراضي    .  بعد انتقال سندات الملكية إليهم على ترك أمهاتهم وإهمالهن         هؤالءاألبناء، فيقدم   
 . األرامل دون أي أرضترك إلى  الحقًامن جانب األبناء

 
 

 .P. Karanja. "Women land ownership rights in Kenya" in Third World Legal Studies (1991), pp. 109-135 :المصدر 

 
القائم##ة عل##ى  ارت##باطًا وث##يقًا بقواني##ن اإلرث وال##زواج  ف##ي األراض##يترت##بط الحق##وق و

ليس بالضرورة تمّلك   ( القوانين عادة حقوق تخصيص األراضي        هذه تنيطو. األعراف
الرجال من طبقة معينة من المالكين أو من نسب ببعض  ) األراض#ي أو تحوی#ل ملكيتها     

 والتص##رف به##ا م##ن  ل##ى األراض##ي  ع النس##اء الحق##وق ف##ي الحص##ول    وتس##تمد. معي##ن
 ت#تعایش ه##ذه و. عالقاته#ن به#ؤالء ال#رجال، آونه##ّن زوج#ات أو ب#نات، أو ح##تى أمه#ات      
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 في سائر أرجاءعمليًا ( القانونية المراعاة في بلدان عدیدة النظم مع   األع#راف القواني#ن   
ش#تى فإما یمنحان النساء     ، وی#تفاعل ه#ذان ال#نظامان بط#رق          )إفریق#يا ج#نوب الص#حراء     

إن الحص##ول المض##مون للنس##اء عل##ى األراض##ي   . یحرمانه##ن م##نهاه##ذه الحق##وق وإم##ا  
مرت#بط أیض#ًا بكفای#ة األراض#ي الم#توفرة لألس#رة أو للعائل#ة، وف#ي ح#ال آانت أراضي                     

 .أراضيهناألسرة محدودة مثًال، من المرّجح أن تفقد النساء حقوقهن في جزء من 
 

دات م#ن األراض#ي ح#تى ف#ي ح#ال منحته#ن الدول#ة حقوقًا آاملة أو                  ت#بقى النس#اء مج#رّ     و
ض##غوطات ال##نظام : جزئ##ية ب##إرث األرض وب##يعها وام##تالآها، وذل##ك لألس##باب التال##ية  

 مس#كن أه#ل الزوج ؛   ف#ي ال#زواج  ع#ادة   انتش#ار   واألب#وي لع#دم ممارس#ة ه#ذه الحق#وق ؛            
رف##ض و؛  م##ن األبالم##نحدرةس##يادة األع##راف الداعم##ة ل##نمط اإلرث لص##الح الّذری##ة  و

 بأن المهر هو بمثابة إرث      واألسطورة القائلة األع#راف التخ#اذ الم#رأة مس#كنًا مس#تقًال؛           
مواجهة النساء عوائق   و ملكية األراضي ؛     بالمقص#ود بش#روط   التالع#ب   وق#بل الوف#اة ؛      

آث#يرة ف#ي وص#ولهن إلى العمل وإلى المدخالت األخرى الضروریة الستمرار اإلنتاج         
 .آبيرة مالية دقيولاطة مواجهة النساء الزراعي ؛ وببس

 
 ال##نظم الجدی##دة لتس##جيل األراض##ي حق##وق الم##رأة ف##ي االن##تفاع ب##األرض      لق##د قوض##ت 

، ورّس##خت حق##وق ال##رجال عل##ى أس##اس الملك##ية القائم##ة عل##ى األع##رافبموج##ب ال##نظم 
، عل##ى ال##رغم م##ن بلوغه##ن "ش##رعًاقاص##رات " النس##اء تعت##بر الت##ي فالقواني##ن. الخاص##ة
وحيثما .  امتالك العقارات، وإبرام العقود، وما شابه      تجرده#ن من حق    ،ناس#ب الس#ن الم  

هذه بق#ام الق#انون فع#ًال بتحسين حقوق المرأة في األرض، فإن انعدام اإلعالم والتوعية                
 بش##كل ج##دي تنف##يذ أحك##ام االحق##وق وغ##ياب حم##الت وتداب##ير اإلنف##اذ العمل##ية، ق##د قّوض##

 .القانون
 

 ف##ي وض##ع یخّوله##ن ش##راء األرض، ف##إن ثم##ن األرض     وحي##ثما تك##ون النس##اء نظ##ریاً  
ودخله#ن ال#نقدي المح#دود وف#رص اس#تخدامهن المح#دودة خ#ارج الم#نزل، آلها عوامل                  

 .تحجب عنهّن فرص شراء األرض المتاحة للرجال
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 2اإلطار 
 ضرورة التمّعن: وصول النساء إلى األراضي 

 
 عنوالحكومات في سبيل الحصول على المزيد من المعلومات       بالYرغم مYن الجهYود التي تبذلها مختلف الوآاالت           

 غYير دقيقة أو غير       غالYبًا مYا تكYون       البYيانات المYتوفرة    فYإن العوامYل التYي تؤثYر فYي وصYول النسYاء إلYى األرض،                
 .آافية

 
كون غالبًا ما ت. سلبية على النساءال وآثاره، القائم على األعرافالسYطحي للقانون  خYذ علYى سYبيل المYثال الفهYم          

 أي أن مجموعYة معّيYنة مYن الYناس، تربطها عادة             ، العديYد مYن المجYتمعات اإلفريقYية ملكYًا مشYترآاً            األراضYي فYي   
بوسع آافة أعضاء المجموعة الوصول إلى      و. روابYط النسYب، تملYك األرض وتعمYل آهيYئة واحYدة للتصYّرف بهYا                

قYد يتّم على أساس النسب ولكنه ال        ا  هYن  الوصYول إلYى األرض       مYن االسYتبعاد   و،  التYي يشYترآون بملكيYتها     األرض  
 فهمًا سطحيًا، قانون األعراف إال هذا الجانب األساسي من     وإذا لم نفهم  . الجنسيحصYل بالضYرورة علYى أسYاس         

 آونهن أعضاء في هذه المجموعة ذات       بحكملنسYاء الحYق فYي اسYتعمال األرض أسYوة بالYرجال،              ل فقYد يفوتYنا أن    
 .ّق لهّن، بمثابتهن زوجات، المطالبة بامتالك األراضي في قرى أزواجهنإال أنه ال يح. الملكية المشترآة

 
بوصفها ، ال ينظر إلى التعديات على حقوق النساء في األرض           لقوانين األعراف بموجYب هYذه القYراءة السYطحية         

يثة، نظرًا  تبّين أن القوانين الحد   يإال أنYه بعYد التدقYيق الممعن         . األعYراف تعديYات، إنمYا تصYّنف ببسYاطة فYي خانYة             
لعYدم اعYترافها بحقوق النساء في امتالك األرض، بصفتهن أعضاء في مجموعة مشترآة، قد سّهلت قيام الرجل         

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من هزالة وضع النساء      و. (بحYرمان شYقيقاته مYن حقوقهYّن التقليدية في األرض          
 ).  في األرض وفقًا للنظام التقليديما زلن يمارسن حقوقهنفإنهن بموجب هذه القوانين الحديثة، 

 
 بأي حقوق تقليدية في األرض وال        ال يتمتعن   النساء أساس أن إن المشاريع المصّممة على     فY فYي االتجYاه نفسYه،       

بقع صغيرة من األرض، فتحصر بالتالي حّق " امتالك"بالرشYد القانونYي الكYامل قYد تشYّدد علYى حYق النسYاء في          
 .ع الصغيرةهذه البقبوصولهن إلى األرض 

 
 النسYYاء المYYتغايرة وإلYYى آلYYيات  بأوضYYاع قلYYة االهYYتمامفرة، ا المYYتووالتحلYYيالتومYYن أوجYYه الخلYYل فYYي المعطYYيات  

آما قد تختلف حقوق . فالزوجة واألرملة قد ال تتمتعان بالحقوق نفسها . بحق النساء االسYتبعاد المختلفة المطّبقة     
 .ها بنات متزّوجات من غير األقارباألرملة التي لها ابن عن حقوق األرملة التي ل

 
 

 Based on a contribution from Grace Hemmings, Method for accurately determining Women's access to :المصدر 
Land Assets, 1998. 
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 من جانب سياسات التكييف  ة مستمرّ لضغوط وص#ول النس#اء إل#ى األراض#ي          ی#تعرض 

وتحول  الزراعة إلى    م#ية وال#برامج الزراع#ية التابعة لها،         الهيكل#ي واس#تراتيجيات التن    
وساهمت هذه القوى في . ، وال#نمو الس#كاني، وندرة األراضي، والتدهور البيئي       تج#ارة 

ف#ي ح#ال ندرة األراضي آما في حال     و. إض#عاف وص#ول النس#اء إل#ى م#وارد األرض          
لنس##اء ج##زءًا م##ن زی##ادة إنتاجي##تها وت##زاید األرب##اح نت##يجة للتحدی##ث الزراع##ي، تخس##ر ا

 الزراعات غير التقليدیة المعّدة للتصدیر، یتّم       تطبقوحيثما  . أراضيهن لصالح الرجال  
تحویل وجهة استخدام األراضي التي تستغلها النساء تقليدیًا إلنتاج المحاصيل الغذائية           

إدارة ب##به##دف االس##تهالك المنزل##ي إل##ى زراع##ة المحاص##يل الت##ي ت##دّر أرباح##ًا أآ##بر،      
فال یبقى أمام الشابات غير المتزوجات سوى أن یجدن أعماًال بدیلة في            . ومًاال#رجال د  

وتكتفي النساء األآبر   . تص#نيع المحاصيل المعّدة للتصدیر، أو أن یهاجرن إلى المدینة         
س#نًا ذوات المس#ؤوليات العائل#ية بحقوق محدودة جدًا في استعمال األراضي وبزراعة              

 .األراضي المهّمشة غير الخصبة
 

 3.أ
 حقوق النساء في 

 تحت : األراضي 
 ضغط مستمّر

 

. به##ا" ال##تحّكم"قطع##ة م##نها أو " اس##تعمال"ل##يس الوص##ول إل##ى األرض مج##رد مس##ألة  
آما یغطي أمر الوصول إلى األرض مسألة       . فضمانة التحّكم باألرض هي أمر حيوي     

ق حق##وو. أش##مل أال وه##ي تحّك##م النس##اء بالمداخ##يل ال##ناجمة ع##ن األرض وع##ن عمله##ن
النس#اء القانون#ية ب#تمّلك األرض واس#تعمالها ل#ن ت#ؤول إل#ى تحّس#ن ف#وري ف#ي مستوى                      

 ح###رّیة له###نمعيش###تهن وموقعه###ن التفاوض###ي داخ###ل أس###رهن وخارجه###ا م###ا ل###م یك###ن 
باإلضافة . التص#ّرف بعوائ#د عمله#ن وبالمداخ#يل الم#توّلدة م#ن األرض الت#ي یزرع#نها                

الدع##م والمدخ##الت األخ##رى   إل##ى ذل##ك، تح##تاج النس##اء إل##ى الحص##ول عل##ى خدم##ات       
 .الضروریة لجعل أرضهن أآثر إنتاجًا

 

 4.أ
 : على قدم المساواة في األهمية

 األراضي ضمان الحصول على
  درهوالتصّرف بالدخل الذي ت

 

في و. األراضي في شأنها شأن الحقوقلق#د تطّورت الحقوق في الغابات عبر التاریخ،    
ل الغابات بالنسبة إلى قاطنيها، إن بهدف جمع        األزم#نة الس#ابقة لالستعمار آان استعما      

، أو به##دف زراع##ة أراض##يها، یش##ّكل حّق##ًا ال یعوق##ه ع##ائق، وال )أو ص##يدها(من##تجاتها 
لكن األمر تغّير جذریًا، فقد انتزعت الحقوق التقليدیة في      . ترخيصیستلزم أي ثمن أو     

 فترة االستعمار وما    خالل(المشاع وتحّولت إلى امتيازات عندما أتاحت الدولة لنفسها         
حقوق##ًا مطلق##ة ب##تمّلك األراض##ي الحرج##ية والتص##ّرف به##ا، أآان##ت       ) بع##د االس##تعمار 
 .مأهولة أم ال

 5.أ
 حقوق النساء في 

 في تآآل مستمّر: الغابات 

 
 هدف##ت السياس##ات الحرج##ية بش##كل ع##ام إل##ى تقل##يص حق##وق الجم##ع وغ##يرها م##ن      وق##د

زی#ادة الم#واد الخام المستخرجة من الغابات        الحق#وق التقل#يدیة لقاطن#ي الغاب#ات، به#دف           
والض###روریة للص###ناعات، وبه###دف رف###ع العوائ###د الت###ي تحّققه###ا الحكوم###ات م###ن ب###يع   

لم یحرم قاطنو الغابات من حقوقهم التقليدیة وحدها . من#توجات الغاب#ات إل#ى أقصى حد      
 أو  ةفحس#ب، إنم#ا س#لبت م#نهم أیض#ًا أراض#ي أجدادهم، المنبع الرئيسي لهوّیتهم العرقي                

آم#ا تغ#ّيرت طب#يعة الغابات بحّد ذاتها، عندما     . ، أو أنه#ا تقّلص#ت تقّلص#ًا هام#اً         معيش#تهم 
أص##ناف م##ن االش##جار ذات األهم##ية ال##تجاریة  عم##دت الحكوم##ات إل##ى ت##رویج زراع##ة  

وتّم القضاء على  . والص#ناعية الك#برى، إنم#ا القل#يلة ال#نفع بالنس#بة إلى السكان المحليين              
 الغابات، ولم تتوفر في المقابل      إلدارة المحلي والنظم التقليدیة     ظ#روف تج#ّدد االقتص#اد     

 . مناسبةوسائل عيش بدیلة
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وأخ##ذت المس##احات الحرج##ية ت##تآآل ت##آآًال مس##تمرًا، بس##بب مش##اریع التنم##ية الواس##عة     
ال###نطاق م###ثل ب###ناء الس###دود، والص###ناعات النفط###ية والمعدن###ية، واألنش###طة المزرع###ية  

 . الجائرلمواشي، وأساليب إعادة تنظيم الغابات واستغاللها التسویقية ومشاریع تربية ا
 

 اس##تغاللق#ادت جم##يع ه##ذه الق##وى قاطن#ي الغاب##ات إل##ى تقوی##ض غاب#اتهم واإلف##راط ف##ي    
الفق###ر، وال###بطالة، وانع###دام  ف.  الح###ياة ف###يهایج###ددالمس###احات الم###توافرة له###م بش###كل ال  

 بالشعوب القبلّية واألصلّية   االس#تقرار، وال#تفكك االجتماع#ي، آله#ا مش#اآل تلحق البالء           
 .في آافة أنحاء العالم

 
وف#ي الص#راع عل#ى م#وارد الغاب#ات الش#حيحة تخرج المجموعات الفقيرة خاسرة دومًا                 

 معيش#ة النس#اء اللوات#ي یعش#ن ف#ي الفقر،           ق#اعدة فال#تحّوالت ف#ي     . وال س#يما النس#اء م#نها      
 . مما في حال الرجالبعيدًا عن الموارد الطبيعية، تحصل ببطء أآثر وبصعوبة أآبر

 
 اإلنتاج#ية ف#ي المناطق الحضریة األراضي، والمساآن، وأمكنة العمل           الم#وارد تش#مل   

وال ب##د م##ن اإلش##ارة إل##ى    . الكه##رباء والم##اء آأو ال##تجارة، والبن##ية التحت##ية لالقتص##اد    
 على الرغم من عدم استعراضها بشكل تفصيلي        )2( النقل   إمكانات الوصول إلى وسائل   

 .حدةفي هذه الو

 6.أ
األراضي :  الحضرية المناطق 

للعمل  لالزمة اوالمواردوالمساآن 
 للحساب الخاص

 
 والعم##ل للحس##اب الخ##اصغال##بًا م##ا یحص##ل الفق##راء ف##ي المدی##نة عل##ى أماآ##ن لإلقام##ة   

فه##م ال یملك##ون ع##ادة . مش#روعة باح#تالل األراض##ي الخاص##ة أو العام#ة بص##ورة غ##ير   
تئجار األرض الم#توّفرة، أو ال تكون األرض التي  الوس#ائل الت#ي تخّوله#م ش#راء أو اس#        

یق#يمون أو یعمل#ون ف#يها معروضة للبيع أو االیجار، أو تكون إجراءات اآتساب شكل                 
ل##ذا فق##د .  معّق##دة، أو طویل##ة، أو مكلف##ة، أو غ##ير واض##حة القانون##يةم##ن حق##وق الملك##ية 

ت مع عملية  وأماآ#ن الس#وق غ#ير النظام#ية وتض#اعف     القانون#ية ت#زایدت المس#اآن غ#ير     
ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة مع تضاعف الكثافة السكانية       . التحّضر في مدن عدیدة   

وف##ي ح##االت عدی##دة، تق##وم األس##ر واألف##راد   . ف##ي الم##دن وتض##اؤل األراض##ي الم##تاحة 
ویعيش آثيرون .  أنفسهمالقانونيةالفق#راء باستئجار البيوت من أصحاب المساآن غير       

 .ؤقتةویعملون في بنى بدیلة م
 

 المساآن غير 
 النظامية

الحد ب ف#ي القطاع غير النظامي إال        ال یل#تزم الع#املون أو المن#تجون       . الجان#ب اإلنتاج#ي   
 مواقع عمل دائمة وبارزة     وال یستطيعون بالتالي شغل   األدن#ى م#ن القواني#ن ال#تجاریة،         

 .قانونيةأو ال یحّق لهم أشغال أماآن تجاریة 

اطق  الحصول على األماآن في المن    
  الحضرية

 
  

 والم##رافق إل##ى الخدم##ات  القانون##ية عموم##اً  غ##ير واألس##واقتح##تاج عموم##ًا المس##اآن   
، وم##رافق تص##ریف ال##نفایات التص##ریف الص##حي، ونظ##م، آ##إمدادات الم##ياهاألساس##ية 

ت##تحّفظ . والكه##رباء، والم##نافذ والط##رقات، والخدم##ات التعليم##ية والص##حية األساس##ية     
 وب##ناء أو القانون##ية غ##ير واألس##واق المس##اآن تنظ##يمة ح##يال الس##لطات المدن##ية وال##بلدیّ 

 إلى مساآن األماآنإنش#اء بن#ية تحت#ية أساس#ية ف#ي ه#ذه الم#ناطق خوفًا من تحویل هذه             
 یرفض##ون بدوره##م  القانون##يةآم##ا أن المقيمي##ن ف##ي المس##اآن واألس##واق غ##ير     . دائم##ة

 .لعدم ضمان ملكيتهم نةالمستقط  لمساآنهماستثمار األموال في تحسين البنية التحتية

 الخدمYYYYYYYات الحصYYYYYYYول علYYYYYYYى
   الحضرية األساسية

 .2، الجلسة 1ية  الوحدة التدریبانظر الحّيز والمسافة آآلية استبعاد، بدورفي ما یتعّلق  )2( 
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  7.أ
 الحصول  علىحقوق النساء في 

 الحضرية   الموارد
 

لطالم#ا آان#ت األنش#طة االقتص#ادیة ف#ي القط#اع الحض#ري غير النظامي مصدرًا أّوليًا                  
ألسباب وذلك للدخ#ل بالنس#بة إل#ى النس#اء ف#ي المدی#نة، ال س#ّيما أعضاء األسر الفقيرة،         

 .عدیدة

 : المساآن واألسواق 
 أماآن عمل النساء

 
بف##رص أق##ل ف##ي االس##تخدام الم##أجور داخ##ل إال تحظ##ى النس##اء ال خالف##ًا ع##ن ال##رجال، ف

الحدی#ث، أو یواجه#ن ع#ند ولوجهن القوة العاملة المأجورة حواجز            " النظام#ي "القط#اع   
 الموضوع بإسهاب في جزء ی#تّم ال#تطّرق إل#ى ه#ذا     و. أعظ#م م#ن الت#ي یواجهه#ا الذآ#ور         
 .)3(الحق متعّلق باالستخدام المأجور

 
 وآفاءات محدودة، هن في     وأصوًال إن النس#اء الفق#يرات اللوات#ي ال یملك#ن إال رأس#ماالً            

أدن##ى مرت##بة داخ##ل القط##اع غ##ير النظام##ي، حي##ث المتطل##بات م##ن حي##ث رأس الم##ال         
 .ضاریة، ویواجهن منافسة والمهارات منخفضة، إال أنهن یجنين دخًال منخفضًا أیضًا

 
 رقعة الخيارات   تضييق  إلى  المس#ؤوليات المنزل#ية والع#نایة باألطف#ال        وغال#بًا م#ا ت#ؤدي     

المهن#ية الم#تاحة للنس#اء، لتلزمه#ن باألنش#طة الت#ي یمكن أداؤها داخل المنزل أو دمجها                 
 اإلنتاجية دالموار فتتعاظم أهمية الفسحة المنزلية لتنضّم إلى الئحة        ،مع المهام المنزلية  

أیض#ًا، وه#ذا ع#ائد بدرج#ة آب#يرة إل#ى تأث#ير األزم#ات والتكي#يف الهيكل#ي ف#ي األساليب                   
 ت#زاید األعم#ال الم#نفذة ف#ي الم#نازل بسبب التغّير       )4(7 و 6ت#برز الوحدت#ان     و. اإلنتاج#ية 

 . في أسواق العملالجنسفي االستراتيجيات اإلنتاجية والقيود القائمة على أساس 
 األخير توسعًا هائًال للقطاع الحضري غير النظامي تمّثل في تزاید عدد            لقد شهد العقد  

العاملي##ن لحس##ابهم الخ##اص، وتض##اعف ع##دد الوح##دات اإلنتاج##ية العائل##ية والمش##اریع     
الصغيرة التي یملكها ویشّغلها فرد واحد برأسمال صغير ومهارات ضئيلة ومستویات            

ع، ت##ـقّلص االس##تخدام ف##ي القط##اع  أس##باب ه##ذا التوّس##ونذآ##ر م##ن. تكنولوج##ية منخفض##ة
ارتف#اع مس#تویات االس#تخدام ف#ي القطاع الخاص الحدیث، مما        قل#ة   الع#ام، وانكم#اش أو      

. دف##ع العدی##د م##ن األش##خاص إل##ى البح##ث ع##ن أعم##ال بدیل##ة ف##ي القط##اع غ##ير النظام##ي   
واض##طرت األس##ر الت##ي تعان##ي م##ن ت##دٍن ف##ي الدخ##ل وتواج##ه ش##بح اإلفق##ار إل##ى إرس##ال  

وفي . طف#ال غ#ير العاملي#ن بع#د، بح#ثًا ع#ن عم#ل ف#ي القط#اع غ#ير النظام#ي                  النس#اء واأل  
الوق###ت نفس###ه، توّف###رت للمش###اریع المتوس###طة والص###غيرة ولص###غار المنتجي###ن ف###رص 

 .اقتصادیة جدیدة
 
 
 
 
 
 
 

 . توسيع فرص االستخدام المأجورعن) أ(، القسم 6راجع الوحدة التدریبية  )3(
 مقتضياتهعن 7 نماذج االستخدام، والوحدة التدریبية عن 6مناقش#ة مفّص#لة للعم#ل ف#ي المنزل، راجع الوحدة التدریبية      ل )4(

 .من حيث الحمایة االجتماعية
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م###ن مجم###وع % 93 وم###ن الم###توّقع أن تؤم###ن األنش###طة ف###ي القط###اع غ###ير النظام###ي  
وفي أمریكا الالتينية ومنطقة    .  التسعينات الوظ#ائف الجدی#دة ف#ي الم#دن اإلفریق#ية خالل          

م##ن الوظ##ائف الجدی##دة ف##ي القط##اع  % 83  نش##أ1993  و1990الكاریب##ي، بي##ن عام##ي 
إن زی#ادة ع#دد الوح#دات واألف#راد ف#ي القط#اع الحض#ري غير النظامي         . غ#ير النظام#ي   

یعن#ي منافس#ة أشرس ومداخيل أآثر انخفاضًا ناجمة عن األنشطة الهامشية، مما یتأتى              
بن##تائج س##لبية للنس##اء، خصوص##ًا اللوات##ي له##ّن وص##ول مح##دود أو غ##ير مض##مون إل##ى    

 . اإلنتاجيةالموارد
 

إن النس#اء اللواتي یعشن في الفقر یعانين بشكل خاص من           . اإلجحYاف فYي حYق النسYاء       
اإلجح##اف ف##ي الحص##ول عل##ى األراض##ي الحض##ریة والمس##اآن الج##يدة بس##بب العوائ##ق  

فق#د یحرمن من حقوق الملكية، أو  . تهّن ف#ي األری#اف  نفس#ها الت#ي تع#ترض س#بيل ش#قيقا       
نت##يجة و. تك##ون حقوقه##ن مح##دودة ومس##تمّدة م##ن ال##رجال وفق##ًا لموقعه##ن داخ##ل العائل##ة   

وقد . قانونيةلذل#ك، غالبًا ما ال یتمتعن بأي حقوق شخصية قانونية للدخول في صفقات               
اس##مهّن أو دون تح##ول األع##راف االجتماع##ية دون حص##ولهّن عل##ى الملك##ية المس##ّجلة ب  

 .حصولهن على المساآن المستقّلة
 

 في القيام   وآثيرًا ما تتردد النساء    ق#يود مال#ية أآثر قساوة من قيود الرجال،            النس#اء  تح#دّ 
  أقل خبرةف#ي مس#توى علم#ي أدنى من الرجال وهن   بالمع#امالت اإلداری#ة ألنه#ن ع#ادة      

 . في مجال اإلجراءات القانونيةمنهم
 قانونية واجتماعية ومالية جوهریة بالنسبة إلى العدد المتزاید من ه#ذه آله#ا بمثابة قيود     

الحص##ول النس##اء المع##يالت واألمه##ات العازب##ات ف##ي الم##ناطق الحض##ریة تعيقه##ن ع##ن  
 . مساآن خاصة بهّنعلى

 
یستأجرنها التي  إن معظ#م الفقيرات یقمن بصورة غير شرعية في األماآن الشاغرة أو             

ارس##ن أعماله##ّن ف##ي ح##يزات ه##ي مل##ك للعائل##ة واألق##ارب، م##ن المّالآي##ن الذآ##ور، أو یم
خالل فترات الرآود االقتصادي، واألزمات المزمنة في نقص      و. مجان#ًا أو مق#ابل أج#ر      

معظمهّن من األمهات   (المس#اآن، ی#تعاظم تواجد العائالت الفرعية التي ترعاها النساء           
  على سبيل المثال،  لي، سانتياغو، شي  آان في  1990 عام     ففي. داخل األسر ) العازبات

وه#ي المدی#نة الت#ي تعان#ي م#ن نقص مزمن في المساآن لذوي الدخل المنخفض، أسرة                  
 .واحدة على األقل من آل خمسة أسر تؤؤي لدیها عائلة فرعية تعليها امرأة

 
 والمرافق المس#كن، ب#ل إن حق#وق الس#كن المض#مونة            تحص#ل الم#رأة عل#ى      أن   یكف#ي ال  

 غ#ياب البن#ية التحت#ية أو س#وء حاله#ا ف#ي المساآن غير                إن. األساس#ية ض#روریة أیض#اً     
 النقصآما أن . الش#رعية له انعكاس#ات فوری#ة وقاسية على النساء في تلك المجتمعات    

 ق##درات النس##اء عل##ى الق##يام بأنش##طة إنتاج##ية  آث##يرًا م##ا یق##وض األساس##ية الم##رافقف##ي 
  .لعملبالنسبة إلى معظمهّن، هو مكان افالمسكن  ، من المنزلانطالقًا

 الحصYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYول علYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYى
 ال يكفيالمسكن 
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 وتخمير لتجهيز األطعمةعل#ى س#بيل الم#ثال، ه#و أم#ر حيوي         ،   النظ#يفة  بالم#ياه ال#تزّود   ف
 أو في المياه البحث عن وإذا ما اضطرت المرأة إلى بذل وقتها في     . الب#يرة به#دف البيع    

 للقيام  هایّتسع وقت ل#ن   ف التحت#ية،    ى الب#ن  نق#ص تلب#ية االحت#ياجات المنزل#ية اليوم#ية بس#بب           
 .باألنشطة المدّرة للدخل

 
م#ن الواض#ح أن الظ#روف المعيش#ية الفقيرة تعني أیضًا ظروف عمل فقيرة وأخطارًا                و

، وتلّوث  والفيضانات المياه النظيفة،    مواردانعدام  و. عل#ى الص#حة والس#المة المهنيتي#ن       
مع لعائلة   الصرف الصحي، آلها عوامل تؤدي إلى وضع صحي سيئ  ل           وسوء،  المياه

 . على قدرات تحقيق الدخل، الحالية والمستقبلية، لألسر الفقيرةآثار وخيمة
 

. الحریق أو التلوث البيئي   آ  الخطيرة  للحوادث  یعني أیضًا تعرضًا أشد    السيئوالمسكن  
أفراد األسرة  وقد یؤدي ضيق المكان الذي یعمل فيه العاملون في المنزل إلى تعریض             

 .يةاآلخرین للحوادث المهن
 

وغال##بًا م##ا یؤث##ر قض##ایا ال##توافر  .  م##ثًالال##نقلآأخ##رى أیض##ًا،  ه##ناك خدم##ات أساس##ية و
المناطق  ق#درة النس#اء عل#ى الحص#ول عل#ى ف#رص عمل أفضل خارج                 والض#مان عل#ى   
توس##يع ب الم##تعلقة 6ه##ذا الموض##وع ف##ي الوح##دة التدریب##ية ل مناقش##ة وس##ترد. المس##توطنة

 .االستخدام المأجور
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 الستراتيجيات واالنهج  .ب
 

 الهادفة لتمكين الفقراء    النهج ودراس#ة وتجربة عدد من       وض#ع العق#ود الماض#ية     ش#هدت   
حلول ولم یكن البحث عن     . م#ن الحصول على األراضي والموارد الحرجية والمساآن       

ونت##يجة ل##ندرة ه##ذه الم##وارد، نش##أ .  س##هًالالم##وارد أم##رًا وص##ول الفق##راء إل##ى ه##ذه لقل##ة
، عل##ى اس##تعمالها والتص##ّرف به##ا بي##ن مس##تعملين    ًاعن##يفا آ##ان م##ت##نافس ش##دید، غال##بًا  

 ف##يما یخ##ص إع##ادة توزی##ع الحق##وق وآ##ان م##ن الطبيع##ي أن تواج##ه مح##اوالت. مختلفي##ن
إال أن##نا نكتس##ب الِع##بر  . اس##تعمالها والتص##ّرف به##ا ق##يودًا اقتص##ادیة وسياس##ية ص##ارمة  

 .والدروس من التجارب الماضية
 

 آاس##تراتيجية فّعال##ة لتقل##يص ض##عف األس##ر األراض##ي  بإع##ادة توزی##عآث##يرًا م##ا ن##ودي
 ذل#ك أن ام#تالك سندات ملكية مضمونة باألراضي والمساآن   ،الفق#يرة وبالتال#ي فق#رها    

أو /یث#ير ل#دى المزارعي#ن واألس#ر حواف#ز أآبر الستثمار األرض وتحسين المسكن، و               
 .للحفاظ على البنى التحتية لالقتصاد

  1.ب
 لعقارية االممتلكاتإعادة توزيع  

 
إص##الح األراض##ي وإص##الح ق##انون   :  ت##م ات##باع نهجي##ن إلع##ادة توزی##ع األرض   ولق##د 

اإلیج#ارات م#ن جه#ة، وإع#ادة توطي#ن األس#ر الت#ي ال تملك أرضًا والمالكين الهامشيين             
 .على األراضي المشاع واألراضي المستصلحة من جهة أخرى

 
یخ طوی##ل وح##افل، ال س##ّيما ف##ي آس##يا وأم##ریكا   ت##ارلمس##ألة األراض##ي، سياس##يًا وعمل##ياً   إصالح األراضي

ف##ي آ##ل  و. افریق##يابالالتين##ية حي##ث ت##تفاوت ملك##ية األراض##ي تفاوت##ًا عظ##يمًا مقارن##ة        
 لتوّقعات مطلقيها، أو لم تؤّثر آثيرًا في تخفيف   اإلصالح  دعوات األح#وال، ل#م تستجب    

 ل##م یك##ن لذل##ك. الفق##ر بس##بب عوام##ل عدی##دة، خصوص##ًا الق##يود السياس##ية واالقتص##ادیة   
إص#الح األراض#ي وح#ده آاف#يًا ألن الفق#راء یواجهون قيودًا أخرى لم تتطرق إليها هذه                  

 وصول الفقراء إلى التكنولوجيا، واآتساب المهارات،       انعدامالبرامج اإلصالحية، مثل    
والحص##ول عل##ى الق##روض وغ##يرها م##ن المدخ##الت الزراع##ية، وسياس##ات التس##عير         

 .لةالمجحفة والبنية التحتية الهزی
 

 النساء المزارعات،   وضع األراض#ي واالیجارات     حس#نت عمل#يات إص#الح     ن#ادرًا م#ا     و
إذ أن اإلصالحات تنّص في آل الحاالت تقریبًا على أن   . م#ن حي#ث ملكيتهّن لألراضي     

المس##تفيدین م##ن حق##وق الملك##ية أو م##ن أی##ة خدم##ات دع##م مص##احبة ه##م أرب##اب األس##ر      
لنس#بة للنس#اء اللوات#ي آّن یتمتعن عرفًا بحقوق    فكان#ت النت#يجة بم#ثابة آارث#ة با     . الذآ#ور 

 .االستعمال والتصّرف، وللنساء المعيالت لعائالتهن
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3اإلطار 
 إصالح األراضي في اثيوبيا، آينيا وتشيلي

 
مYYن دراسYYة مقاِرنYYة لYYتجارب إصYYالح األراضYYي أجريYYت فYYي ثالثYYة بلYYدان، خYYالل ثYYالث مYYراحل مخYYتلفة مYYن نمّوهYYا 

آينيا خالل فترة ما بعد االستقالل      و،  )1979 - 1978( اثيوبYيا خالل فترة ما بعد الثورة         -االقتصYادي والسياسYي     
 E. Frei ، خالل فترة إدارةCentral Valley ، وتشيلي، ال سّيما منطقة الوادي المتوسط)1973بYدءًا مYن   (

ء بصفتهن منتجات في    لم يخّصص االعتبار الكافي لدور النسا     ) 1: ( بYرزت الYنقاط التالية       - 1970 و 1964بيYن   
، عند صياغة تشريع اإلصالح الزراعي      )حالة تشيلي (، أو عYامالت في الزراعة       )حالYتا آينYيا وأثيوبYيا     (الYزراعة   

لم ينظر أي من البلدان إلى النساء بمثابتهّن معيالت ألسرهن، وأنهّن بالتالي يستحقن االستفادة       و) 2(وتنفYيذه ؛    
 إلYYى الكفYYافاألولويYYات مYYن زراعYYات إلYYى نقYYل ود اإلصYYالح الزراعYYي،  جهYYاتجهYYت) 3(مYYن اإلصYYالح الزراعYYي ؛ 

 آثYYيرًا إلYYى نYYتائج هYYذه الYYنقلة علYYى وضYYع المYYرأة االقتصYYادي أو المسYYتوى   االلYYتفاتالYYزراعات التصYYديرية، دون 
اتجهYت خدمات الدعم التي تشمل إنشاء التنظيمات الريفية المساهمة في جهود اإلصالح             و) 4(الغذائYي لألسYر ؛      

، بدور المرأة إن وجدت األنشطة الموّجهة للنساء، فيزراعYي، إلYى وضYع المYرأة في المرتبة الثانية، واهتّمت       ال
 .المنزلي ونادرًا بدورها االقتصادي

 
 

 .N.D. Hahn. Women and agrarian reform. Harvard University, 1982  : المصادر
 

 Z. Tadesse. "The impact of land reform on women : The case of Ethiopia", in Women and Development, 
Lourdes Beneria (ed.), a study prepared for the ILO, New York, Praeger Publishers, 1982.  

 
 

لق#د نف#ذ ع#دد م#ن ب#رامج إع#ادة التوطي#ن بإش#راف حكوم#ي في المناطق الریفية بهدف                      
 األعم##ال ص##ول األس##ر الت##ي تم##ارس  وض##مان حتش##جيع وتحدی##ث اإلن##تاج الزراع##ي   

 .مناسبة أو أآبر قطع أرض الزراعية على

 مخططات إعادة
 التوطين

 
ف#ي الم#ناطق الحض#ریة، قام#ت الحكومات أیضًا بإعادة إسكان المقيمين بصورة غير              و 

م##ن الحض##ریة  به##دف تخف##يف االح##تقان ف##ي ه##ذه الم##ناطق أو تس##هيل التنم##ية مش##روعة
مس#اآن المنخفض#ة األج#ر للع#ائالت الحضریة ذات الدخل     جه#ة، وتأمي#ن األراض#ي وال    
 ف##ي مخطط##ات إع##ادة التوطي##ن الحض##ري إال أن المش##كلة. الم##نخفض م##ن جه##ة أخ##رى

مم##ا یجع##ل تك##ون بع##يدة ع##ن أماآ##ن العم##ل وال##تجارة، م##ا  م##ناطق غال##بًا نق##لتكم##ن ف##ي 
ها الس##كان یع##ودون إل##ى موط##نهم األص##لي أو یح##تلون قطع##ة أرض جدی##دة ليق##يموا عل##ي 

 . بصورة غير شرعية
 

، إن حصول النساء على األرض والمسكن في مناطق إعادة التوطين لم یكن            وم#ع ذلك  
على صكوك هم الذین یحصلون    أرب#اب األسر الذآور     ألن  أوًال،  . مض#موناً أم#رًا   دوم#ًا   

أو ح##يازة األراض##ي ك##ون تثان##يًا، ع##ندما و. ال##برامج بموج##ب ه##ذه الملك##ية أو اإلیج##ار
العوامل االقتصادیة واالجتماعية   فإن  أمام الجميع، نساًء ورجاًال،     ة  وح مف#ت  هاتخصيص# 
 .دون تمّتع النساء بحقهّن أو ممارستهّن له بالتساوي مع الرجالتحول والثقافية 
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 4اإلطار 
 برنامج توطين األفراد  ضمن الوحدات المزرعية في زامبيا

 
 سYكان زامبYيا فYي اإلنYتاج التجاري للذرة، أطلقت            الصYغيرة وتكثYيف مشYارآة     الزراعYية   بهYدف تشYجيع الوحYدات       
.  الواقعYة علYى أراضYي الدولة   الزراعYية توطيYن االفYراد ضYمن الوحYدات      ل بYرامج    1966حكومYة زامبYيا بعYد عYام         

تشYجيع التوطيYن الدائم، وبالتالي تسهيل عملية توفير االرشاد الزراعي والخدمات         : )أ(مYا يلYي     هYدف الYبرنامج     
 الموجودة في المناطق األسYر المYزارعة   المالئمYة أمYام   الزراعYية فYتح المYزيد مYن الوحYدات      )ب(و االجتماعYية ؛ 

تمكيYن المزارعيYن مYن الحصYول علYى حقوق استئجار األراضي وطلب القروض مقابل           ) ج (الكثYيفة السYكان ؛ و     
ألراضي لهم  القانون واإلجراءات المعمول بها، يحّق للنساء وللرجال طلب تخصيص ا       وبموجب. رهYن أراضYيهم   

إال أن قّلة هّن النساء اللواتي تقّدمن فعًال بطلب تخصيص أراضي، أو استفدن من              . ويYنظر فYي طلYبهم بالتسYاوي       
مYن العمالة الالزمة لإلنتاج في   % 80 إلYى    60 علمYًا بYأن النسYاء فYي زامبYيا يؤّمYن              ،ذلYك بموجYب هYذا الYبرنامج       

اإلضYYافة إلYYى الحواجYYز االقتصYYادية واالجتماعYYية التYYي     بو. المحاصYYيل المعيشYYية والمحاصYYيل المعYYّدة للتسYYويق   
 تخصيص األراضي بالمساواة تمنع الممارسYات اإلداريYة للYبرنامج    آانYت تعYترض حصYول النسYاء علYى األرض،      

 إلYYى فYYرز النسYYاء  يعمYYدون أحYYيانًا عYYن عملYYية التخصYYيصون الموظفYYون المسYYؤولوآYYان. بيYYن النسYYاء والYYرجال
ا بحّجة أن تخصيص األرض للنساء اللواتي هّن في سّن الزواج وال يعلن أطفاًال       ووضYعهّن فYي المسYتويات الدنYي       

 النساء عن األحزاب المحلية وآلية صنع القرارات الحكومية المعنية          وحال غياب .  الزامبية التقاليدال يYتوافق مع     
 بYYطء ا فYYإنوفضYYًال عYYن هYYذ.  هYYذه المسYYتوياتعلYYىبتخصYYيص األراضYYي دون تمثYYيل مصYYالح النسYYاء المYYزارعات 

المعYامالت اإلداريYة جعYل عملYية الحصYول علYى األراضYي مكلفYة للنسYاء، آمYا أن اإلجراءات اإلدارية معّقدة جدًا                     
 عن أن بعض مجالس الواليات التي يفترض أن ترّوج لعملية تخصيص    ناهيكبالنسYبة للنساء فمعظمهّن أّميات،      

الضYYYرورية بشYYYأنها إال األشYYYخاص ذوو الصYYYالت  األراضYYYي ال تقYYYوم بواجYYYباتها، فYYYال يحصYYYل علYYYى المعلومYYYات   
بالمجYYالس وبموظفYYي المجYYالس، مّمYYا يعنYYي اسYYتبعاد غالبYYية النسYYاء اللواتYYي هYYّن خYYارج هYYذه الدائYYرة الرسYYمية      

 .المنتظمة
 

  
 C.N. Himonga & M.L. Munachonga. "Rural women's access to agricultural land in settlement schemes in  : المصدر

Zambia: Law, practice and socio-economic constraints", in Third World Legal Studies (1991), pp. 59-73. 

 
 

 ال#تعدیالت القانون#ية الرام#ية إل#ى االع#تراف قانون#ًا بحق#وق النس#اء في         غال#بًا م#ا تش#كل     
حقوق الخط#وة األول#ى الض#روریة لتعزیز المساواة بين النساء والرجال في ال           األرض

 .العقاریة وحقوق الملكية

   2.ب
  المساواةالنص على

 في الحقوق العقارية
 

، ح#تى حي#ثما ال تحّقق لهّن وصوًال         ذات تأث#ير إیجاب#ي عل#ى النس#اء        الحق#وق القانون#ية     و
 موقعه##ّن التفاوض##ي ض##من عل##ى وذل##ك لم##ا تدخل##ه م##ن تغي##يراتفعل##يًا إل##ى األراض##ي، 

 بع##ض ال##بلدان قواني##ن ت##نّص عل##ى   اع##تمدت ولق##د. أس##رهن األص##لية وأس##ر أزواجه##نّ 
 .وراثة األرض وشرائهاحقوق النساء في 
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لعام فقانون الوصایا والمواریث .  ی#تزاید ص#دور القواني#ن ال#ناظمة ل#إلرث        إفریق#يا  فف#ي 
رجل ل ل واألوالد الورثة األولين  ) أو ال#زوجات  (یجع#ل م#ن ال#زوجة        ف#ي م#الوي    1967

وفي غانا،  . اإلرث عل#ى األقل من مجموع       %50 ف#تحفظ له#م حص#ة تس#اوي          .المتوف#ي 
 وضع الزوجات   عل#ى  ع#دد م#ن القواني#ن الت#ي أدخل#ت تحس#ينات جّم#ة                1985أق#ّر ع#ام     

وف##ي األص##ل أن ت##رث النس##اء واألطف##ال  . واألوالد ف##ي ح##ال وف##اة ال##زوج دون وص##ّية 
وق#د ص#در ف#ي زیمبابواي عام     . األم#وال والس#لع الت#ي ت#تم ح#يازتها خ#الل م#دة ال#زواج               

 .ال##ذي یم##نح النس##اء وض##ع الراش##دات ش##رعياً       الش##رعي ، ق##انون س##ّن الرش##د    1982
ویج##يز ق##انون .  أو أزواج متوفي##نأص##ولوبالتال##ي یس##مح له##ّن أن یرث##ن األم##وال م##ن   

  أن ترث الزوجات األموالتخصيص#اً  1990لع#ام  األع#راف  المح#اآم المحل#ية وق#انون     
 .غير المنقولة

 
لذا یجب دعمه بنظام    .  طبعاً  حدود متأصلة فيه   للق#انون، بص#فته أداة تغي#ير مجتمع#ي،        و

 في  تغييرإنف#اذ فّع#ال للقواني#ن وبحم#الت توع#ية بش#أن الحق#وق القانون#ية بهدف إحداث                   
 .مواقف النساء والرجال وتمكين المستفيدین من فهم إجراءات المطالبة باألراضي

 
 قوانين خاصة    مؤخراً ياال#برازیل وآولومب#يا وبوليف#     آ بل#دان عدی#دة ف#ي أم#ریكا الالتين#ية            س#نت 

ت##نّص عل##ى االع##تراف بأراض##ي الش##عوب األص##لّية والقبل##ية الت##ي تقط##ن الغاب##ات بموج##ب           
خالص##ة األم#ر أن المج##تمعات القبل##ّية  . ، وعل##ى رس#م حدوده##ا ترتي#بات تتماش##ى م#ع األع##راف  

في و. واألص#لية تحصل على بعض أراضي المشاع مع تقييد على حقها في تحویلها أو رهنها          
، اع##تمدت ف##ي بع##ض الح##االت ض##وابط وقائ##ية خاص##ة، موروث##ة ف##ي الغال##ب م##ن الف##ترة   آس##يا

االس#تعماریة، م#ن ش#أنها أن تحم#ي حق#وق بع#ض المجموعات القبلية في األراضي والموارد،        
في و. في ماليزیا Sarawak  فيفي الهند، والشعوب األصلية Adivasis نذآ#ر م#نها شعوب  

ح ما آلت إليه حقوق النساء التقليدیة في الغابات وأنشطة          ظ#ل ه#ذه التطّورات، لم یتجّل بوضو       
 .المفصلة حسب الجنسجمع المنتجات الحرجية،  وذلك لقّلة المعلومات 

  3.ب
 الحفاظ على حقوق  

 قاطني الغابات

 
) 169رقم   (1989 لعام    الش#عوب األص#لّية والقبل#ّية      بش#أن تض#ع اتفاق#ية العم#ل الدول#ية         

قوق في حيازة األرض واالنتفاع بها، بما فيها األراضي         خطوط#ًا توجيه#ية لص#ون الح      
 . الحرجية،  ولوضعها موضع التنفيذ الفعلي

 
لك###ن أس###اليب تنظ###يم الحق###وق ف###ي الم###وارد واألراض###ي ال###تابعة للش###عوب األص###لية       

لذا تلجأ منظمة العمل الدولية . والمج#تمعات القبل#ية هي على تغّير في آافة أنحاء العالم         
 تقليدیًاف#ي آسيا حيث تقوم الدولة       ف. ب#تها تماش#يًا م#ع الح#االت المخ#تلفة         إل#ى تكي#يف مقار    

العتراف بالحقوق الخاصة  ل مقاومةب#إدارة الم#وارد الحرج#ية والس#يطرة عل#يها، هناك            
أفضل .  درجة من التحّكم بهذه الموارد     اللش#عوب األص#لية والمج#تمعات القبل#ية وم#نحه         

وی##ة ال##برامج المجتمع##ية لص##ون وإدارة    المس##اعدة عل##ى تق ه##و ف##ي ه##ذه الحال##ة،   نه##ج
في أمریكا الالتينية حيث   و. الغاب#ات الت#ي تم#نح حقوقًا في المنتجات الحرجية الصغيرة          

 العم##ل القانون##ي م##ؤات ویوّف##ر درج##ة م##ن الحك##م الذات##ي للش##عوب األص##لية عل##ى إط##ار
مة  التقل#يدیة، عل#ى ال#رغم م#ن س#يطرة الدول#ة عل#ى ه#ذه الموارد، تساعد منظ                   اأراض#يه 

العم#ل الدول#ية ف#ي إنف#اذ القواني#ن القائم#ة وف#ي تقویة التنظيمات والمهارات التقنية لدى                    
 .المجتمعات القبلية واألصلية
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وقد وضعت عدة . إن الح#ل األآ#ثر ش#يوعًا ل#تلف الم#وارد الحرج#ية هو إعادة التشجير         

ألراضي وتنمية ا ،  والحراجة الزراعية ،  خط#ط له#ذه الغای#ة م#نها الح#راجة االجتماعية          
خاصة للنساء فإن  وم#ع أن ه#ذه األنش#طة ت#نطوي عل#ى أهم#ية         .  الق#رى  ال#بور وتش#جير   

 .برامج التشجير آثيرًا ما ال تعود عليهن بالمنافع

  4.ب
 تجديد الغابات

 
 
أوال، مس##اهمة النس##اء : تتض##من مش##ارآة النس##اء ف##ي ب##رامج التش##جير ثالث##ة عناص##ر و

ثانيا،مشارآتهّن في التخطيط وصنع القرارات     و بعمله#ّن ووقتهّن في تنفيذ هذه البرامج      
 منبشأن طبيعة التشجير وأهدافه، وثالثا ، حصتهّن من المنافع المستقبلية التي ستتأّتى             

ن##ادرًا م##ا تع##الج ال##برامج ه##ذه العوام##ل ال##ثالثة بش##كل منفص##ل    و. المس##احات المش##ّجرة
 .ومقصود

 
الناجمة عن  المنافع  تبدو  و. آلإن مش#ارآة النس#اء ف#ي ب#رامج التش#جير محفوفة بالمشا            

آما . لع#ائالت الفق#يرة الت#ي تكافح یوميًا من أجل البقاء   ل الم#نال زراع#ة األش#جار بع#يدة       
 ولغياب الفجوة الزمنية هأن حق#وق النس#اء ف#ي الم#نافع المس#تقبلية غ#ير أآ#يدة نظرًا لهذ            

 قطع ذا آانتوإ. التداب#ير التمليك#ية أو التأج#يریة المض#مونة عل#ى المس#احات المشّجرة             
 وتؤم##ن وظ##ائف ًا مال##ياألرض الم##زروعة بص##نف واح##د م##ن األش##جار ق##د ت##دّر دخ##الً  

ومن القيود األخرى التي    .  المتنوعة للنساء  فإنها ال تلبي االحتياجات   إض#افية لل#رجال،     
ض##عف  المس##تفيدین الذآ##ور، و إل##ى جان##ب تواجهه##ا النس##اء انح##ياز الخدم##ات التقن##ية    

لقرار بشأن أهداف مشاریع التشجير وتصاميمها، والقيود       التمث#يل النس#ائي ف#ي ص#نع ا        
 .االجتماعية والزمنية التي تحّد من مشارآة النساء

  عقبات تعيق
 مشارآة النساء

 
اختيار نوع مالئم : یمكن البحث عن حلول لهذه المشاآل في ثالثة اتجاهات متكاملة  الحلول الممكنة

 للمجموعاتتعزیز التنظيم الفّعال من التحریج ؛ تأمين الحقوق المضمونة ؛ و
 .النسائية

 
 المدمج##ة ف##ي ال##نظم الزراع##يةه##ناك اع##تراف واس##ع ب##أن الح##راجة الم##تعددة المن##تجات 

. المحل#ّية والمتك#ّيفة م#ع مص#الح النس#اء المت#نوعة تجع#ل إع#ادة التشجير ذا فائدة للنساء                   
 شجار التي یزرعنها  ا بحقوق النساء في األ     أن یعترف  ك#ل م#ن الدولة والمجتمع     ل وینبغ#ي 

وم###ن  . حص###ول النس###اء عل###ى م###ردود عمله###ن یض###من ه###ذه الحق###وق وأن اوأن یحم###ي
 حق##وق النس##اء اللوات##ي ال یملك##ن أرض##ًا ف##ي    الض##روري بش##كل خ##اص التش##دید عل##ى   

 . ومن األشجار المزروعة بجانب الطرقالبوراالستفادة من األراضي 
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ال یملك##ن  للنس##اء اللوات##ي ال##بوري  الم##نظمة ف##ي نط##اق مش##روعي تنم##ية األراض##  ت##دل تج##ربة

، أن ض#مان وص#ول   ) أدن#اه اإلط#ار راج#ع  (ف#ي اله#ند     ،وغج#رات   ض ف#ي ب#نغال الغرب#ية   اأر
 إل#ى م#وارد األرض م#ن ش#أنه أن یقوي قدرتهّن             أص#ول  ال یملك#ن أي    الالت#ي النس#اء الفق#يرات     

 .على تحقيق الدخل على الرغم من الصعوبات التي ستعترض هذه العملية

 منظمة  تجربة

 العمل الدولية

 
 :  في أربعة مجاالتإجراءات متكاملةتتطّلب العملية و

تح#ّرك عل#ى مس#توى سياسات اإلصالح وعلى المستوى القانوني إلزالة القيود          )أ (
 القانونية التي تعيق حصول النساء على ملكية مضمونة لألراضي ؛

ات المحلية والمجموعات   تنظ#يم النس#اء بهدف تمكينهّن من التفاوض مع اإلدار          )ب (
 القویة ذات المصالح ؛

مؤسس##ة خارج##ية تعم##ل آوس##يط، خصوص##ًا ف##ي الم##رحلة األول##ية، بي##ن النس##اء  )ج (
 والسلطة المحلية والمجموعات القویة ذات المصالح ؛

(VIII)          أنش#طة بدیل#ة م#دّرة للدخ#ل وخدمات
 احتياجاتاجتماعية لمساعدة النساء على سّد 

 . عملية تنمية األراضي     البقاء الضروریة طيلة
 

 في جزء منهالعمل ا الق#يود عل#ى الوص#ول إلى األرض والحّيز والمأوى ومكان             تع#ود 
وتمنع . نينيةنظم تنظيم المدن وتخطيط المناطق التق     إلى القوانين العقاریة القدیمة وإلى      

 العائل#ية والصغيرة من العمل داخل بعض المجتمعات،         المنش#آت  القواني#ن م#ثًال      بع#ض 
 .)7( الحال في لوساآاواألنشطة المدّرة للدخل في المنزل آما هب تحظر القيامأو 

   5.ب
منح المساآن غير الشرعية 

 الحيازة رخص) وطناتالمست(

 
وأن##واع وتطوی##ر األراض##ي  الس##تخدام الم##نظمةبع##ض المعای##ير  ف##إن  ه##ذافض##ًال ع##نو

، مّما   التقيد بها  اله#ياآل ه#ي ش#دیدة إل#ى درج#ة تجع#ل م#ن الص#عب عل#ى األس#ر الفقيرة                    
 في األساسية ىغالبًا ما تترّآز البن   و. ی#ؤدي عمل#يًا إل#ى اس#تبعاد ذوي الدخ#ل الم#نخفض            

 اقتصادیة دون مرافقتبقى األجزاء األخرى    بينما  بعض األجزاء من المدینة أو البلدة،       
ویعان#ي س#وق العق#ارات النظام#ي ف#ي بعض           ،   أو بم#رافق متدن#ية المس#توى       واجتماع#ية 
 یحدث عندما تكون أجهزة حكومية عدیدة معنّية      آما  في عمله  ن تش#وه وخل#ل    ال#بلدان م#   

لذا من الضروري مراجعة    . باألم#ر، أو تك#ون عمل#ية تس#جيل األراضي طویلة ومكلفة           
التش#ریعات العقاریة الحضریة الحالية واإلطار التنظيمي الذي یحكم االنتفاع باألرض           

ناص#ر التي تعيق أو تمنع الفقراء، ال   األراض#ي، به#دف تحدی#د الع      واس#تغالل والمس#كن   
س##ّيما النس##اء، م##ن الوص##ول إل##ى األراض##ي والمس##احات الحض##ریة وإل##ى المس##اآن          

 .النظامية
        
)5( ILO. The future of urban employment (5th June 1996, Istanbul, Turkey). Report and proceedings. HABITAT II 

Dialogue for the 21st Century, Geneva, ILO, December 1996, p. 13. 
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 5اإلطار 

  الفقر من خالل مشاريع تنميةواستئصالتعزيز االستخدام 
  في بنغال الغربية وغجراتالبوراألراضي 

 
من % 50 إلى   30 التي يقدر أنها تشكل من     البورتنمYية األراضي     عYدة طYرق ل     مYنذ بدايYة الثمانيYنات     انتهجYت الهYند     

 الوظائف وإزالة الفقر، الستحداثوقYد سYاهمت مYنظمة العمYل الدولYية فYي هYذا المسYعى الوطنYي              . ةاألراضYي الهYندي   
 ورآزت المنظمة في النهج الذي.  واالنتفاع منهاالبور لكيفية مشارآة النساء في تنمية األراضي بدراستها

لغربية ، وأخر في غجرات  أحدهمYا داخYل والية بانكورا وفي ضواحيها ، ضمن بنغال ا  � مشYروعين    اعYتمدته بشYأن   
وبمساهمة منظمتين  .  الوصYول الجماعي إلى األراضي وإدارتها من خالل التنظميات النسائية           ضYرورة تحقYيق    علYى 

 فYYي غجYYرات، سYYاعد  العYYامالت للحسYYاب الخYYاص المYYرأة، فYYي بYYنغال الغربYYية، وجمعYYية    همYYا مرآYYز دراسYYات تنمYYية  
 سYYاميتيز" لتنمYYية المYYرأة علYYى مسYYتوى القYYرية عرفYYت بYYالـ  المشYYروعان النسYYاء علYYى تنظYYيم أنفسYYهن فYYي تجّمعYYات 

(Samities) ."ت     وYية تجّمعYنغال الغربYي بYاميتيز "فYو      " السYتوى، هYى مسYع وأعلYيمًا أوسYّكل تنظYلتش (NBS) Nari 

Bikash Sangha.. 
 التYي حصلت عليها التجّمعات النسائية %) 88(معظYم األراضYي    و. وقYد حصYلت النسYاء علYى األرض بطYرق عديYدة            

وبعض هذه .  النسYاء األعضاء أسYر فYي بYنغال الغربYية آانYت أراٍض خاصYة وهYبها أشYخاص مقYيمون فYي القYرية أو                 
، وأراض تسYYتثمرها )فYYي بYYنغال الغربYYية وغجYYرات   ( (Panchayat) "بنشYYايات " ممYYا يعYYرف باسYYم األراضYYي هYYي 

التي تنص عليها   شYروط   ال ولمYا آانYت   . حصYلت المجYتمعات النسYائية علYى حYق اسYتئجارها           ) فYي غجYرات   (الحكومYة   
 آان الوصول إلى األراضي فقدلحصول على األراضي العامة معّقدة وصارمة، ومتناقضة أحيانًا القوانيYن المرآزية ل  

وقد توّلت الحكومة ومنظمات . بنشايات في الواليتين عملية شاقة جدًا وطويلة     األراضي المعروفة باسم    الحكومYية و  
. عة والعمYYل وجYYزء مYYن أعYYباء الصYYيانة، فوّفYYرت للنسYYاء أعمYYاًال مYYأجورة مؤقYYتة  غYYير حكومYYية تمويYYل أعYYباء الYYزرا 

وشملت تدخالت الدعم المباشر األخرى تدريبًا على القيادة والتنظيم بهدف تقوية التنظيمات النسائية، وتدريبًا تقنيًا           
ية دودة القYYز فYYي بYYنغال  مYYثل تربYY (علYYى إعYYادة تأهYYيل األراضYYي وزراعYYتها، ودعمYYًا لكافYYة األنشYYطة المYYدّرة للدخYYل      

، دور الكYYبار االدخYYار واالئYYتمان الصYYغيرة، تعلYYيم   نظYYم(، وغYYيرها مYYن األنشYYطة االقتصYYادية واالجتماعYYية   )الغربYYية
الذي تزايد االستخدام المأجور    :  المنافع المباشرة للنساء     شملتوفي بنغال الغربية،    ). الحضYانة، الخدمYات الصحية    

 دخل وتحقيقرفع مستويات األجور اليومية،     و،  %80ة لدى النساء بنسبة تفوق       إلى تقليص الهجرة الموسمي    أدى
إضYافي مYن العمYل المYأجور علYى األراضYي ومن األنشطة الموازية المدّرة للدخل، وإلى توفير حطب الوقود والعلف           

 . والخضار لالستهالكالحتياجات الكفاف
 
ربYYYية إلYYYى تمثYYYيل النسYYYاء علYYYى مسYYYتويي الواليYYYة  فYYYي بYYYنغال الغ "نYYYاري بYYYيكاش"و" السYYYاميتيز"دعYYYي تجّمعYYYا و

ولكن باإلضافة إلى المنافع الفورية للنساء      . والبنشYايات، وأصYبحا جYزءًا مYن المؤسسYات الممّثلة للسلطات المحلية            
واالسYتراتيجيات التنموية المحلية الجديدة، آان لهذين البرنامجين وقع هام على توّجهات السياسات الوطنية بشأن               

آما أن تقييم التجارب  .  الحوار بشأن هذه السياسات على المستوى الوطني       تعزيزألراضYي الYبور، مYن خالل        تنمYية ا  
المقارنYYة حYYول تنمYYية األراضYYي الYYبور وتنظYYيم سلسYYلة مYYن ورش العمYYل الوطنYYية حYYول الموضYYوع سYYاهما فYYي بYYناء   

 الYYترابط بيYYن فYYرص العمYYل  وقYYد بYYرز بوضYYوح أن حلقYYة . الYYتوافق الجماعYYي علYYى سياسYYات واسYYتراتيجيات مناسYYبة  
المنYتج، والوصYول المضYمون إلYى الحقYوق العقاريYة، والبنYية التشYارآية للتنظيم، هي العمود الفقري لالستراتيجية                     

 .الناجحة
 

 
 .ILO. Women and Land. Geneva, 1989 : المصادر

 ILO. Proceedings of ILO's National Technical Workshop on Women and Wasteland Development. New 
Delhi, 1991. 

 A.M. Singh & N. Burra. Women and Wasteland Development in India, a study prepared for the ILO. New 
Delhi, Sage Publications, 1993. 
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 6اإلطار 
 برنامج الموئل � المساآنلى ع المتكافئصول حال

 
والبنى  التYي يتسYاوى فYيها آافYة الYناس فYي الحصYول علYى المسكن،                   تلYك  إن المسYتوطنات البشYرية العادلYة هYي        

علYYى ، دون تميYيز مYYن أي نYوع   والفضYYاءات، والتعلYيم ، والمYياه ، الكافYYي، والخدمYات الصYYحية والغYذاء   األساسYية 
  العYرق، أو اللYون، أو الجYنس، أو اللغYة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو األصل االجتماعي أو                      أسYاس 

تكافؤ فرص  :  ما يلي  أيضًا المستوطنات البشرية    وتوفر هذه . الوطنYي، أو الملكYية، أو الYوالدة، أو أي وضع آخر           
المسYاواة فYي الوصYول إلYى المYوارد االقتصYادية، بمYا فيها الحق في اإلرث،               والعYيش المنYتج والمخYتار بحYرية ؛          

تكافؤ فرص  وطبيعية والتكنولوجيات المالئمة ؛     وامYتالك األراضYي وغYيرها من األرزاق، واالئتمان، والموارد ال          
تكYافؤ فYرص المشYارآة في صنع القرارات    والتنمYية االجتماعYية، والثقافYية، والدينYية، والروحYية والشخصYية ؛              

الحقYوق والواجYبات المتساوية في ما يخّص الحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعية واالنتفاع بها ؛                والعامYة ؛    
إن تمكين النساء ومشارآتهن المطلقة على  . لوصول إلى اآلليات التي تضمن عدم خرق الحقوق       المسYاواة في ا   و

أسYYYاس المسYYYاواة، فYYYي آافYYYة مجYYYاالت المجYYYتمع، أآYYYان ريفYYYيًا أو حضYYYريًا، هYYYو أمYYYر أساسYYYي السYYYتدامة تطYYYّور   
  .المستوطنات البشرية

 
 

 .HABITAT Agenda, Chapter II - Goals and Principles, 1996 : المصدر
 
 

 ليس##ت النظام##يةم##نذ الثماني##نات باالع##تراف ب##أن المس##اآن غ##ير  وق##د ب##دأت الحكوم##ات 
دارة األراضي الحضریة ما لم     إلمؤق#تة، وأنه#ا ستس#تمر ف#ي خل#ق الص#عوبات             مس#اآن   

فعم#دت إل#ى ب#ذل الجهود لدمج مشكلة المساآن الحضریة        . ت#توّفر له#ا الحل#ول المناس#بة       
س##كانية والعقاری##ة، ولم##نح المس##توطنين الحض##ریين     ف##ي السياس##ات اإل النظام##يةغ##ير 

 . ضمانات حيازة أفضل
 

الحف###اظ عل###ى الوض###ع الق###ائم  وم###ن ال###نهج المع###تمدة ف###ي ه###ذا المج###ال نه###ج یكتف###ي ب   
 إلع##ادة إس##كانهم، ترتي##بات م##ن الط##رد أو م##ن الط##رد دون یحم##يهمللمس##توطنين بحي##ث 

 .على الرغم من عدم إعطائهم ضمانات قانونية
 

 ال##تزام سياس##ي م##ن جان##ب  اس##تنادًا إل##ى ض##مان الح##يازة  آخ##ر یق##وم عل##ى وه##ناك نه##ج
في حال الطرد   و.  األراضي إض#فاء الشرعية على احتالل    الس#لطات العام#ة، لك#ن دون        
 إلى  تلجأ مع السكان أو     تتفاوض أن الس#لطات العام#ة      عل#ى أو تخص#يص مس#كن بدی#ل،        

 .التحكيم
 

، بم##نح ح##ق  النظام##يةس##اآن غ##ير  االع##تراف بش##رعية الم ب یتم##ثل خ##يار ثال##ث  وه##ناك
 البلدیةالسلطات  و. ، أو بإص#دار س#ندات ملكية باألراضي العامة        "المش#روطة "الملك#ية   

ه#ي الت#ي تم#نح حق#وق الملكية المشروطة التي تخول السكان تشييد األبنية واإلفادة من           
 الموقع الجغرافي، والحجم،  آ، ش#رط توّف#ر بع#ض الشروط         والب#نى األساس#ية   الخدم#ات   
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قاطنو  (المشترینلهذا، تتفاوض السلطات العامة مع   . خص#ائص المادی#ة ف#ي األبن#ية       وال
فارزو األرض غير النظاميين، أو فارزو األرض        (والبائعين) النظاميةالمس#اآن غ#ير     

 غير األسواق أو النظاميةف#ي ح#ال آان#ت المساآن غير        و).  آم#ا ف#ي إفریق#يا      التقل#يدیون 
، تم##نح س##ندات التمل##يك إل##ى الش##اغلين الذی##ن       عل##ى أراض##ي الدول##ة  مش##ادةنظام##ية ال

، أو یقدم سند تمليك واحد      )مثل طول مدة اإلقامة أو اإلشغال     (یستوفون بعض الشروط    
 أعم##الهم ف##ي الم##نطقة خ##الل ف##ترة یمارس##ونإل##ى مجموع##ة م##ن الناش##طين الذی##ن آ##انوا 

 .محّددة
 

وق العقاریة  ممارسات السوه#ناك نه#ج راب#ع یق#وم عل#ى إض#فاء الص#فة الش#رعية على           
 .وعلى قنوات استخدام األراضي غير الرسميةغير النظامية 

 
ال##نهج   التأث##يرات الم##تفاوتة له##ذه    ع##ن  إال القل##يل م##ن المعلوم##ات الموّثق##ة     وال ی##توافر 

 آيفية حمایة حقوق    عنألراضي والمساآن، أو    ل  الفقيرات  حيازة المخ#تلفة على ضمان   
آما في باهيا،   (وهناك بعض الحاالت    . اتالنس#اء المع#يالت ألس#رهن واألمهات العازب       

كلفة تأعطي###ت ف###يها أولوی###ة الحص###ول عل###ى المس###اآن المنخفض###ة ال### الت###ي ) ال###برازیل
لألمه#ات وللنس#اء المع#يالت ألس#رهن، اع#ترافًا بمس#ؤوليات النساء األساسية في تربية            

 .واإلنفاق على األسرةاألوالد 
 

 وتشييد بنى   أسواق جدیدة ص   المدن بمحاولة تخصي    بعض قام#ت بعض الحكومات في    
في بعض المدن لتنتفع منها وأنشئت أآشاك   . ال#تجار ص#غار   كلفة لل#باعة و   تمنخفض#ة ال#   

ف##ي جاآ##رتا ت##ّم تش##ييد أبن##ية م##تعددة   و. الوح##دات الخدمات##ية وال##تجاریة غ##ير النظام##ية  
 وحصلوا قانونًا، وفي الوقت نفسه تّم االعتراف بهم        الباعة المتجولين الطواب#ق الی#واء     

آم##ا ش##ّيدت ع##نابر ص##ناعية ف##ي بع##ض ال##بلدان لوح##دات اإلن##تاج غ##ير       . ل##ى الدع##م ع
 .النظامية

  6.ب
 تخصيص حّيز 

 لوحدات القطاع  
 غير النظامي

 
النوع االجتماعي لهذه المحاوالت بهدف تحدید مفص#ل حس#ب   ال ب#ّد م#ن إج#راء تحل#يل         

 على  واق الجدیدة  األس  من هذه  اس#تفدن ق#د    وص#احبات المش#اریع      م#ا إذا آان#ت ال#بائعات      
 .العوائق المعتادة، وآيفية تخطي الفقيرات قدم المساواة مع الرجال

 
الص###رف  ونظ###م ال###ري، ونظ###م، الم###ياه تحس###ين إم###دادات  ه###ذه المخطط###ات  تش###مل

تشير التجارب إلى أن المجتمعات  و .وبناء المصاطب  تآآل التربة،    وم#نع والمج#اري،   
 ىس##اهمة مال##يًا وعمل##يًا ف##ي تش##ييد الب##ن  ، ق##ادرة عل##ى المبخاص##ةعام##ة، والنس##اء ف##يها  ب

، وال###ري، ونظ###م الص###رف الم###ياه إلم###داداتكلفة تالتحت###ية الص###غيرة والمنخفض###ة ال### 
الص#حي، ومعالج#ة النفایات الصلبة، وأنها قادرة على ابتكار التحسينات فيها، انطالقا             

 .من منظورها الخاص ومن المهارات المتوّفرة لدیها

   7.ب
ضي مخططات تحسين  األرا

 المدنوتطوير 

 
 للم##رافق النس##اء ف##ي الص##يانة التقن##ية  ویمك##ن ع##ند إقام##ة الم##رافق الجدی##دة اإلف##ادة م##ن   

 ت##وازن وتحق##يقالتقل##يدیة، ش##رط وض##ع إط##ار عم##ل تنظيم##ي داع##م، وتوف##ير التدری##ب، 
 .مؤات بين المنافع وأعباء العمل
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زی#ع المنافع   إن سياس#ات وحق#وق ح#يازة األراض#ي وتمّل#ك المس#اآن ع#امل ه#ام ف#ي تو                   
 .المدنالناجمة عن مخططات تحسين األراضي وتطویر 

 
منح الرجال النساء  مش#روع ال#ري ف#ي م#نطقة آانو، نيجيریا،     ع#ندما ان#تهى العم#ل ف#ي      

  النيجر أما. )6(وردیئة   ف#ي تل#ك الم#نطقة القبلية من شمالي نيجيریا قطع أرض صغيرة            
 وقنوات التصریف،   بناء المصاطب  مش#اریع عدیدة یتّم فيها تدریب النساء على          فيش#هد 

ث##ّم یأت##ي ال##رجال ویطال##بون آع##ادتهم بح##ق اس##تخدام الحق##ول المستص##لحة لمص##لحتهم     
،  أوغندا، حيث جرى     في آاليروي إثر مشروع التطویر الحضري المنّفذ      و. الشخصية

ب#ناء قنوات تصریف لمنع طوفان المياه المتكرر على المساآن المستوطنة ، تضاعفت           
اض##ي وإیج##ارات الم##نازل مرتي##ن أو ث##الث م##رات، وتدّف##ق س##يل جدی##د م##ن أس#عار األر 

 .)7(المستأجرین إلى المنطقة، وازدهر النشاط االقتصادي وانبثـقت مشاریع جدیدة 
 
 
 

 األراض####ي ؟ م####ن یس####يطر عل####ى أس####واق    آ####يف ت####توزع األراض####ي والعقـ####ارات   
 م##ن أو أرضالمس##توطنات  ف##ي ه##ذه الم##ناطق؟ م##ن ین##تفع م##ن تحس##ين األراض##ي ؟   و

م##وارد األرض وم##ن تحس##ين  ستخس##ر أو ستس##تفيد م##ن  أنش##طة م##ن أو محاص##يل م##ن 
إنتاجي##تها؟ ال ب##ّد م##ن ط##رح ه##ذه األس##ئلة ع##ند المباش##رة ب##أي ب##رنامج لتحس##ين   تعزی##ز 

رّبما جّردت النساء من    ف: االراض#ي، آ#ي ال تك#ون ن#تائجه وخ#يمة بالنسبة إلى النساء               
 النساء؛ وربما   عة ل#تؤثر س#لبًا عل#ى م#ا تزرعه         ال#زرا  أنم#اط أراض#يهن، ورّبم#ا تبّدل#ت       

ازداد ع##بء النس##اء ف##ي األعم##ال المزرع##ية دون أن تص##حبه زی##ادة مقابل##ة ف##ي عوائ##د 
 .عملهّن ؛ ورّبما طردت األسر األآثر فقرًا

 بالنوع االجتماعي الخاصةاالعتبارات 
 )الجندر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)6( I. Palmer. Gender and population in the adjustment of African economies : Planning for change. Geneva, ILO, 

1991. 
)7( Kalerwe Community-based Drainage Up-grading Project, In-depth evaluation report, ILO and UNDP. 
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 عمللا إرشادات .ج
 

لحّيزات ، یمكن تعزیز وصول النساء إلى األراضي والمساآن وانوجز فنقول أنه
 : من خالل التدابير التالية المواردوغيرها من 

 
، لحقوق الملكية وللحقوق العقاریة     مفصلة حسب الجنسين  إج#راء مراجعة دقيقة،      .1

استكشاف و؛  األعراف والقوانين  بما فيها    سائر النظم القانونية المعمول بها    داخل  
 أن وینبغي. تضاءحسب االقالممارس#ات التمي#يزیة ض#د النس#اء وتعدی#ل القواني#ن          

یق#ترن تحس#ين حق#وق النس#اء العقاری#ة والتملك#ية بحم#الت إعالم#ية فّعالة وآليات               
 .إنفاذ عملية

 
م##راجعة األط##ر التنظيم##ية والتش##ریعية لألراض##ي الحض##ریة، بم##ا ف##يها سياس##ات  .2

 به##دف تحدی##د العناص##ر التمي##يزیة الت##ي تم##نع أو تنظ##يم الم##دن وتخط##يط الم##ناطق
ء بالتساوي مع الرجال إلى األراضي والمساحات والمساآن        تع#يق وص#ول النس#ا     

النظام##ية، وتحدی##د االنح##ياز ض##د األنش##طة االقتص##ادیة غ##ير النظام##ية، وتعدی##ل    
السياس###ات والقواني###ن المؤث###رة ف###ي ح###يازة األراض###ي واالن###تفاع به###ا، وتس###هيل  
إج###راءات االستحص###ال عل###ى س###ندات تمّل###ك األراض###ي، وجع###ل تطب###يق ال###نظم  

 عمل#ية ش#فافة ومنص#فة، ونش#ر المعلومات بكثافة بشأن الحصول على              والقواني#ن 
س##ّيما للنس##اء، ال األرض والم##أوى، وتأمي##ن المش##ورة القانون##ية الج##يدة للفق##راء،   

 .بكلفة مقبولة أو مجانًا
 

  برامج إصالح األراضي وإعادة التوطين، وفي إطار .3

  ؛عرفًا ضمان حقوق النساء االنتفاعية المعمول بها ینبغي �

  أن تحصل النساء اللواتي یرأسن أسرهن على حقوق ینبغي �
في بعض  و.   متس#اویة في األراضي والمساآن أسوة بأرباب األسر الذآور        

الح#االت، یج#وز م#نح األس#ر والعائالت الفرعية التي ترعاها النساء معاملة              
 .تفضيلية، ضمن سياسات إزالة الفقر

 
 خدم##ات الدع##م م##ا زال##ت توج##ه لفن##ية الت##ي  توف##ير المس##اعدة انظ##م تعدی##ل ینبغ##ي .4

 تتوّجه مباشرة وعمدًا نظموالتوع#ية م#ن خ#الل وس#طاء ومس#تفيدین الذآور، إلى           
 .إلى النساء المنتجات

 
 ما   إلى تحقيق   مخطط#ات إع#ادة التش#جير والحف#اظ عل#ى الغابات           ته#دف یج#ب أن     .5

 :یلي

  ؛وعة النساء المتناحتياجاتحراجة متعددة المنتجات متكّيفة مع  �

 بحق#وق النس#اء المس#اهمات ف#ي إع#ادة التش#جير في االستفادة               االع#تراف  �
 من المنافع التي تدّرها هذه المناطق، وحمایة هذه الحقوق ؛
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تش#كيل مجموع#ات منتـفعي#ن م#ن بين النساء المشارآات، وتقویتها ومن              �
 .ثّم تمثيلها ضمن لجان ومؤسسات معنّية مثل لجان حمایة الغابات

 
 بعين االعتبار منذ البدایة     المدنن تأخذ برامج تحسين األراضي وتطویر        أ ینبغي .6

الف##وارق م##ا بي##ن النس##اء وال##رجال ف##ي حق##وق ح##يازة األراض##ي، وف##ي توزی##ع         
 :المساآن واألراضي، وأن تضمن 

المس#اواة ف#ي الوص#ول إلى المكاسب من األراضي التي تزرعها النساء          �
 ؛

تحت###ية االقتص###ادیة واالجتماع###ية  المتص###لة بالبن###ية الاالحت###ياجاتتلب###ية  �
ع##ن رعای##ة األوالد وإعال##ة األس##رة منه##ن للنس##اء، ال س##ّيما المس##ؤوالت 

 بشكل أساسي ؛

 م##نحمای##ة حق##وق النس##اء ف##ي األراض##ي والمس##اآن، ووص##ولهّن إل##يها،   �
 المجموعات الراغبة في احتكار أو تمّلك هذه المنافع ؛

فرع##ية الت##ي ترأس##ها   تحق##يق المتطل##بات الخاص##ة باألس##ر والع##ائالت ال    �
 .النساء
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 الخالصة
 

 األخ###رى، ف###ي البيئتي###ن الریف###ية   الم###واردإن وص###ول النس###اء إل###ى األراض###ي وإل###ى    
والحض##ریة، أم##ر جوه##ري ألن ع##يش النس##اء ف##ي العدی##د م##ن ال##بلدان النام##ية ال ی##زال    

ف##ر المس##اآن  ایرتك##ز بص##ورة واس##عة عل##ى األراض##ي والم##وارد الطبيع##ية، وعل##ى تو    
 .العامالت للحساب الخاص مواقع العمل للنساء الحضریة أو

 
وص#ول النس#اء إل#ى األراض#ي وتص#ّرفهن بعوائ#د ه#ذه األراض#ي وبمحاص#يل العمل                   و

الم#تّمم عليها في المناطق الریفية هو باستمرار عرضة لضغوطات سياسات اإلصالح            
رة الهيكل##ي، وب##رامج التنم##ية الزراع##ية، وال##زراعات التس##ویقية، ونم##و الس##كان، ون##د     

 .األراضي، والتدهور البيئي
 

أّم#ا ف#ي الم#ناطق الحض#ریة، ف#إن النس#اء الفق#يرات ه#ّن في وضع ال یخولهن الحصول                
عل#ى األراضي الحضریة والعمل في أنشطة إنتاجية، نظرًا للعوائق العدیدة نفسها التي    

 .تواجهها شقيقاتهّن في األریاف
 

وقد واجهت  .  ل#يس أم#رًا سهالً     دعل#ى الم#وار   ص#ول الفق#راء     ح لقل#ة إن البح#ث ع#ن ح#ّل        
 واالن#تفاع م#نها ق#يودًا اقتصادیة     الم#وارد  إلع#ادة توزی#ع حق#وق التص#ّرف به#ذه            الجه#ود 

 .تجارب الماضينحن نكتسب الِعبر من فمهما یكن، و. وسياسية قاسية
 
بإیج##از، یمك##ن تعزی##ز وص##ول النس##اء إل##ى األراض##ي والمس##اآن وإل##ى غ##يرها م##ن       و

 والم##نفذة ع##بر سياس##ات اإلص##الح الم##تداعمةة م##ن التداب##ير ، م##ن خ##الل سلس##لالم##وارد
م#راجعة حق#وق الملك#ية والحق#وق العقاریة، وبرامج إصالح           آوالمس#اعدات المباش#رة،     

األراض#ي وإع#ادة التوطي#ن عل#يها، واألط#ر التنظيم#ية والقانون#ية للعقارات الحضریة،                
الغاب##ات، وب##رامج  ى توف##ير الدع##م الفن##ي، وب##رامج إع##ادة التش##جير والحف##اظ عل##  ونظ##م

 .تحسين األراضي والتطویر الحضري
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