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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال‘ ١’) أ( ٣البند 

والــدورة  متابعــة نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة 
املرأة ”املعنونة   للجمعية العامة  االستثنائية الثالثة والعشرين  

  والتنميـة والـسالم يف     املساواة بـني اجلنـسني    : ٢٠٠٠عام  
 تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية   : “القرن احلادي والعـشرين  

 االهتمـام احلامسـة    واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت    
ــادرات     ــراءات واملبـ ــن اإلجـ ــد مـ ــاذ مزيـ ــوع  :واختـ املوضـ

متكني املرأة الريفية ودورها يف القـضاء علـى          :األولوية ذو
        ديات الراهنةويف التنمية والتح الفقر واجلوع
تعمـيم  لوبنـاء القـدرات     ،  الـسياسات العامـة   جمـال   املبادرات األساسـية يف         

   اقتصاديامتكني املرأة الريفيةالتركيز على : مراعاة املنظور اجلنساين
    

  موجز املنسق    
، اجتماعا حتاوريـا لفريـق خـرباء        ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨عقدت جلنة وضع املرأة، يف        - ١

املبادرات الرئيسية يف جمال السياسات العامة، وبنـاء القـدرات لتعمـيم مراعـاة              ”بشأن موضوع   
ــساين  ــصاديا    : املنظــور اجلن ــة اقت ــرأة الريفي ــى متكــني امل ــز عل ــذا االجتمــاع   . “التركي ــدرج ه وين

متكـني املـرأة الريفيـة ودورهـا يف         ”التحاوري ضمن إطار نظر اللجنة يف املوضوع ذي األولوية          
  .“اجلوع ويف التنمية والتحديات الراهنةالقضاء على الفقر و
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وكـان أعـضاء   . وتولّت إدارة املناقشة السيدة آنا مـاري هرنانـدو، نائبـة رئيـسة اللجنـة             - ٢
 مـارتيين، خمتـصة يف االقتـصاد االجتمـاعي وباحثـة            - فريق اخلرباء هم السيدة مليكة عبد العايل      

ث الزراعيـــة يف املنـــاطق اجلافـــة يف خمتــصة يف املـــسائل اجلنـــسانية لـــدى املركـــز الـــدويل للبحـــو 
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية؛ والــسيدة شــهناز وزيــر علــي، مــساعدة خاصــة لــرئيس وزراء         
باكستان؛ والسيدة آنا كايسا كـارتونني، خمتـصة يف التنميـة الريفيـة يف فنلنـدا؛ والـسيدة مجيمـة               

فريــق املعــين بربنــامج اجنــوكي، عــضو الفريــق االستــشاري للبحــوث الزراعيــة الدوليــة وقائــدة ال
مكافحــة الفقــر وباملــسائل اجلنــسانية والتــأثري التــابع للمعهــد الــدويل لبحــوث املاشــية يف كينيــا؛ 
والــسيدة شــرييل مــوردن، مــديرة مكتــب االتــصال يف مشــال أمريكــا للــصندوق الــدويل للتنميــة  

  .ن واملشاركونويتضمن هذا املوجز جتميعا للنقاط الرئيسية اليت ناقشها احملاورو. الزراعية
ولقد تعددت االلتزامات املتعهـد هبـا يف جمـال متكـني املـرأة الريفيـة اقتـصاديا، ويف هـذا                - ٣

 مــن اتفاقيــة ١٤فاملــادة . ا َمكينــا للعمــلار العــاملي للــسياسات العامــة أساســالــصدد، يتــيح اإلطــ
ألطـراف  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنص علـى واجبـات حمـددة علـى الـدول ا                  

ورغـم هـذه االلتزامـات، تباطـأت        . الوفاء هبا للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف املنـاطق الريفيـة            
احلكومات والعديد من اجلهات املعنية األخرى يف االستجابة بفعالية الحتياجات املـرأة الريفيـة              

سات العامــة فمــن الــالزم القيــام علــى ســبيل االســتعجال بإنــشاء بيئــة مواتيــة للــسيا . وأولوياهتــا
ــال         ــواغلها يف جــدول األعم ــق إدراج ش ــن طري ــصاديا، ع ــة اقت ــرأة الريفي ــة إىل متكــني امل الرامي

ويقتـضي تنـاول    . سيما يف جماالت الزراعة واملالية والتخطيط الـوطين        االقتصادي الرئيسي، وال  
عتمـاد  احتياجات املرأة الريفية وشـواغلها يف مجيـع الـسياسات العامـة وعلـى املـستويات كافـةً ا           

استراتيجية مزدوجة املسار، تتسم بشدة التركيز على إدماج مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                
اجملاالت، واختاذ تـدابري حمـددة األهـداف تراعـي التنـوع الـذي تتميـز بـه املـرأة الريفيـة يف مجيـع                         

يـه الـتمكني   ويقتضي ذلك أيضا اتباع هنج شامل يعـاجل مجيـع أبعـاد الـتمكني، مبـا ف           . أحناء العامل 
  .االقتصادي والسياسي واالجتماعي

وعلى مدار العقد املاضي، شهدت املناطق الريفية حتّوالت َمْبَعثُهـا اهلجـرة حنـو املراكـز                 - ٤
وتشكل األزمات املاليـة واالقتـصادية، وتقلّـب أسـعار الغـذاء، وتغـري املنـاخ، وتآكـل               . احلضرية

ديات خاصــة لألشــخاص الــذين يعيــشون يف  الــسواحل، واالهنيــاالت األرضــية، واألعاصــري حتــ 
ومن مث، تدعو احلاجة إىل انتـهاج سياسـات شـاملة للتنميـة يف املنـاطق الريفيـة،                  . املناطق الريفية 

تتــسم بالتكامــل مــع الــسياسات القطاعيــة، بغيــة التــصدي لتلــك التحــديات بــصورة متماســكة  
  .وتعزيز التنمية املستدامة يف املناطق الريفية
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لّم به اآلن بشكل ثابت أن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة شـرطان              ومن املس   - ٥
فـاملرأة الريفيـة تـضطلع بـدور جـوهري علـى            . أساسيان لبلوغ مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         

شىت مـستويات عملـييت اإلنتـاج الزراعـي والتنميـة الريفيـة، كمـا أهنـا عنـصر أساسـي يف ترمجـة                        
تـزال املـرأة     ومـع ذلـك، ال    .  حتـسينات يف جمـال األمـن الغـذائي والتغـذوي           اإلنتاج الزراعـي إىل   

الريفيــة تعــاين مــن حمدوديــة االســتفادة مــن الفــرص االقتــصادية واملــوارد واألصــول واخلــدمات   
ــام بأعمــال حــرة        ــرص القي ــة وف ــل والعمال ــة والنق ــة التحتي ــة والبني ــة االجتماعي ــة واحلماي . العام

لدرك األسفل يف سلسلة القيمة الزراعيـة، ويـستفدن بـشكل حمـدود             تتبوأ املزارعات ا   ما وكثريا
من فـرص النفـاذ إىل األسـواق واحلـصول علـى خـدمات اإلرشـاد الزراعـي وأبـسط املـدخالت                   

  .الزراعية، مثل البذور واألدوات
فتقريـر  . والتمكني االقتصادي للمرأة الريفية عنصٌر رئيسي يف إعمال وصـون حقوقهـا             - ٦

 الصادر عن البنـك الـدويل يقـر بـأن املـساواة بـني اجلنـسني هـدف           ٢٠١٢امل لعام   التنمية يف الع  
إمنــائي أساســي يف حــد ذاتــه، وبــأن زيــادة املــساواة بــني اجلنــسني دليــل علــى ممارســة االقتــصاد  

وتشري تقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إىل أنه لو حصلت املرأة علـى              . السديد
على قدم املساواة مع الرجل، فسيصري مبقدورها زيـادة احملاصـيل الزراعيـة الـيت       املوارد اإلنتاجية   

وسريفع ذلك جمموع اإلنتـاج الزراعـي يف البلـدان          .  يف املائة  ٣٠ إىل   ٢٠تدّرها مزرعتها بنسبة    
 يف املائة، وخيفّض من مثّ عدد األشخاص الـذين يعـانون سـوء التغذيـة                ٤ إىل   ٢,٥النامية بنسبة   

ولذلك، يتعني التركيز على تعزيز قدرات املـرأة الريفيـة، وتـسخري            .  يف املائة  ١٧  إىل ١٢بنسبة  
ــة االقتــصادات احملليــة    وقــد تعــاظم اســتخدام  . طاقاهتــا، وإطــالق العنــان إلمكاناهتــا لــدفع عجل

البلدان للنهج القائم علـى اعتبـار املـرأة الريفيـة عـامال للتغـيري، حيـث تعمـل هـذه البلـدان علـى                         
ــترات  ــوير اسـ ــستدام،    تطـ ــي املـ ــاج الزراعـ ــة يف اإلنتـ ــرأة الريفيـ ــز دور املـ يجيات هتـــدف إىل تعزيـ

  .والتخفيف من تغري املناخ، ومحاية البيئة
. ومــن األمــور املهمــة للغايــة يف متكــني املــرأة الريفيــة اقتــصاديا كفالــة حقهــا يف األرض  - ٧

 التمييـز الـذي يعتـري       يزال قائما بسبب   فعدم املساواة بني اجلنسني يف احلصول على األرض ال        
ومـــن شـــأن عمليـــات . قــوانني املـــرياث، والقـــوانني العرفيــة، واملعـــايري واملمارســـات التقليديــة   

اإلصالح الزراعي، من قبيل مشاريع إصدار صـكوك ملكيـة األراضـي وخطـط إعـادة التـوطني                  
 أن تــساعد يف احلــد مــن أوجــه الالمــساواة يف احلــصول علــى األرض شــريطة بلورهتــا وتنفيــذها

ــا ــساين  مب ــة     . يراعــي املنظــور اجلن ــساعد إصــدار صــكوك ملكي ــال، ميكــن أن ي ــى ســبيل املث فعل
. األراضي يف صون حقـوق املـرأة عنـدما تقتـضي عمليـة التـسجيل تـدوين امسـي كـال الـزوجني            

ــضا مــن فــرص        ــد أي ــاملرياث أن تزي ــة ب ــشريعية املتعلق ــسياسات واإلصــالحات الت ومــن شــأن ال
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نبغي إعطاء األولوية لتوعيـة املـرأة حبقوقهـا، وإنفـاذ التـشريعات،        وي. حصول املرأة على األرض   
  .وزيادة فرص حصول املرأة على املساعدة القانونية

ــسمة        - ٨ ــضمانات واملت ــصغر غــري املــشفوعة ب ــة ال ــات البالغ ــد أثبتــت مــشاريع االئتمان وق
سـيما   انات، ال باخنفاض أسعار الفائدة جناحها يف زيادة فرص حصول املرأة الريفية على االئتم           

وهتــدف بعــض . تعــود للــزوج أو ألفــراد األســرة مــن الــذكور وأن حيــازة املمتلكــات كــثريا مــا
ــاطق       ــة إىل ضــمان األمــن الغــذائي يف املن ــاطق الريفي ــصغر يف املن ــات البالغــة ال مــشاريع االئتمان

أة بيــد أن املــر. الريفيــة، يف حــني يركــز الــبعض اآلخــر علــى تــشجيع املــشاريع الــصغرية احلجــم 
حتتــاج إىل احلــصول علــى االئتمانــات البالغــة الــصغر فحــسب، بــل حتتــاج أيــضا إىل    الريفيــة ال

وينبغـي تقـدمي الـدعم لبنـاء ُنظُـمٍ ومؤسـسات قـادرة علـى                . االدخار وغريه من اخلـدمات املاليـة      
لريفيـة  ومن املهم أيـضا أن تـستفيد املـرأة ا       . توفري شىت اخلدمات املالية اليت حتتاجها املرأة الريفية       

  .سيما فيما يتعلق بصغار املزارعات من التأمني على احملاصيل والتأمني الصحي، وال
غري أن احلصول على االئتمانات ليس كافيـا لـتمكني املـرأة الريفيـة اقتـصاديا؛ فـالتعليم               - ٩

النظامي وغري النظامي كالمها من الركائز الضرورية لتمكني املـرأة الريفيـة مـن تـذليل احلـواجز                  
ــل مــع النظــام        ا ــات املعلومــات واالتــصاالت، والتفاع ــة، واالســتفادة مــن تكنولوجي الجتماعي

املــصريف الرمســي، وصــقل مهاراهتــا التجاريــة، وزيــادة إنتاجيتــها، واملطالبــة حبقوقهــا، واحلــصول 
واملــرأة الريفيــة حباجــة إىل التــدريب الكتــساب معــارف يف اجملــال . علــى مــا حتتاجــه مــن مــوارد

ها من استخدام االئتمانات على أجنع وجه، وتقوية اعتزازهـا بنفـسها، وتعلّـم طرائـق                املايل متكّن 
وستـستفيد املـرأة الريفيــة   . عمـل األسـواق، واإلملـام بــشؤون حتديـد األسـعار وتوزيـع املنتجــات      

  .أيضا من اإلملام بفوائد االدخار لالستثمار يف املستقبل
قــدرات النــساء والفتيــات ومعــارفهن وقــد وضــعت عــدة بلــدان بــرامج لزيــادة تطــوير    - ١٠

ومهاراهتن فيما يتعلـق بـاإلدارة املاليـة واالدخـار، إضـافة إىل اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة                   
ولقـد  . سيما تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت وتكنولوجيـا الطاقـات املتجـددة           وإدارهتا، وال 

ة مراعـاة خمتلـف القيـود الـيت تعـوق           أظهرت التدخالت املنفّذة، مثل برامج التعلم من بعد، أمهي        
 يف الـشرق    “مراكـز اإليـواء   ”يـسمى    وأسـهم اسـتخدام مـا     . حصول املرأة الريفية علـى التعلـيم      

األوســط ومشــال أفريقيــا، علــى ســبيل املثــال، يف هتيئــة أمــاكن آمنــة تتجمــع فيهــا نــساء املنــاطق  
  .ي التدريبالريفية الالئي يعانني من حمدودية القدرة على التنقل ألغراض تلقّ

ا من اجلهات املعنية بأمهية نقـل التكنولوجيـا إىل املنـاطق الريفيـة، اختـذت عـددا        واعتراف  - ١١
مـن املبــادرات لزيــادة اســتفادة املــرأة الريفيــة مــن التكنولوجيــات اجلديــدة، مبــا فيهــا تكنولوجيــا  

ن بــني هــذه ومــ. املعلومــات واالتــصاالت، والتكنولوجيــات اخلــضراء، ومــصادر الطاقــة البديلــة
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املبادرات برامج التثقيف والتدريب لتعزيز قدرات املرأة والرجـل يف املنـاطق الريفيـة ومعـارفهم                
ومهاراهتم يف جمال التعامل مـع هـذه التكنولوجيـات، والـربامج الراميـة إىل ترسـيخ مـوطئ قـدم                     

لـربامج علـى    وركـز بعـض ا    . املرأة يف اجملاالت اليت يهيمن عليها الرجـال تقليـديا، مثـل اهلندسـة             
تعزيز دور املرأة الريفيـة يف اإلدارة املـستدامة للمـوارد، مـن خـالل زيـادة مـشاركتها يف تطـوير                   
واســتخدام وإدارة املنتجــات املبتكــرة، ونظــم اإلنتــاج الزراعــي العــضوي، ومــصادر الطاقــة          

ب للمـرأة   وأدى توفري التـدري   . املتجددة والتكنولوجيات اخلضراء املتمركزة يف اجملتمعات احمللية      
يف جمــال زراعــة اخلــضروات العــضوية يف بلــد واحــد إىل زيــادة احملاصــيل، فتعــزز بــذلك األمــن   
الغــذائي، وارتفــع دخــل األســرة، وزادت مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار علــى صــعيد األســرة   

  .وجرى التشديد على ضرورة محاية معارف السكان األصليني. املعيشية
ــرأة ا   وال  - ١٢ ــزال حــصول امل ــل       ي ــرص العم ــن ف ــتفادهتا م ــق واس ــل الالئ ــى العم ــة عل لريفي

غري أن بعض املبادرات، مثل خمططات ضمان العمالة املراعية للمـسائل اجلنـسانية يف              . حمدودين
وتـدعو احلاجـة إىل     . املناطق الريفية، جنحت يف إتاحة فرص عمل للمرأة الريفية خارج املزرعـة           

وع األجـر وتقــديره حـق قــدره، وإىل إيـالء مزيــد مــن    االعتـراف بعمــل املـرأة الريفيــة غـري املــدف   
االهتمام لتخفيف وطـأة عـبء العمـل دون أجـر علـى املـرأة الريفيـة ليتـسىن هلـا مزاولـة أعمـال                

وقد كان لتوفري اخلدمات واالستثمار يف البنية التحتية دور فعال يف التخفيـف مـن               . مقابل أجر 
يـة التحتيـة واخلـدمات أن يـساعدا املـرأة           فمـن شـأن تـوافر وجـودة البن        . عبء العمـل دون أجـر     

الريفية يف التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسـرة، وزيـادة فـرص حـصوهلا علـى العمـل مقابـل                    
أجــر، ونفاذهــا إىل األســواق لبيــع منتجاهتــا، وحــصوهلا علــى املعلومــات واملــدخالت الزراعيــة    

ــة  وتــدعو احلاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود إلفــساح اجملــ   . واإلمــدادات ال أمــام املــرأة الريفي
للحــصول علــى اخلــدمات األساســية، مثــل امليــاه اجلاريــة والــصرف الــصحي والكهربــاء ملرتهلــا   

ويعـّد احلـصول    . سيما يف املناطق النائيـة     ومشاريعها التجارية، وكذلك على وسائل النقل، وال      
املـرأة الريفيـة علـى قيـد        على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املناطق الريفية أساسيا لبقاء           

  .احلياة، إضافة إىل قدرهتا على التحكم يف خصوبتها، واالستفادة من الفرص االقتصادية
وجــرى التــشديد علــى ضــرورة حتــسني مجــع البيانــات املــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس        - ١٣

ن غـري أ  . احلضرية، وكـذلك املؤشـرات املراعيـة للفـوارق بـني اجلنـسني            /والعمر واملناطق الريفية  
فتحليل البيانـات واسـتخدامها لتحـسني فهـم األسـباب اجلذريـة الـيت               . مجع البيانات ليس كافيا   

تكمــن وراء التمييــز والالمــساواة مهــمٌّ للغايــة لبلــورة سياســات مراعيــة للفــوارق بــني اجلنــسني  
ومــن شــأن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات . وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا يف املنــاطق الريفيــة

االت أن يسهل اجلهود اليت تبذهلا البلدان جلمع وحتليل البيانات املصنفة حـسب اجلـنس               واالتص
وهناك حاجة ماسة إىل وضع جمموعة من املؤشـرات القياسـية بـشأن مـسائل         . وإنشاء سجالت 
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من قبيل امتالك األصـول، واألراضـي، واملـساكن بغيـة رصـد الـربامج واملبـادرات وتقييمهـا يف                    
حتقيقا هلـذه الغايـة، تـدعو احلاجـة إىل زيـادة قـدرة البلـدان علـى مجـع وحتليـل                      و. املناطق الريفية 

  .احلضرية/البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واملوقع يف املنطقة الريفية
وينبغي السعي إىل متكـني املـرأة الريفيـة اقتـصاديا عـن طريـق الـشراكات مـع أصـحاب                       - ١٤

 واملنظمــات النــسائية واملنظمــات الــشعبية والتعاونيــات املــصلحة، مبــا يــشمل الرجــال والفتيــان،
ومن الالزم توعيـة الرجـال والفتيـان يف املنـاطق الريفيـة للقـضاء علـى التمييـز                   . والقطاع اخلاص 

. ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على صعيد األسـرة واجملتمـع احمللـي أيـضا                 
أن يدخل أصحاب املـصلحة يف حـوار مـستمر ومنـتظم مـع      ومن الالزم، أوال وقبل كل شيء،     

  .املرأة الريفية لفهم احتياجاهتا وشواغلها بشكل أفضل
وينبغـي  . بد من هتيئة بيئة مواتية متكّن النساء يف املناطق الريفية من تنظيم أنفـسهن              وال  - ١٥

كـذلك  .  فيهـا  بوجه خاص تعزيز مشاركة املرأة يف منظمات املزارعني وتولّيها مناصـب قياديـة            
إن ربط نـساء املنـاطق الريفيـة، مبـن فـيهن املزارعـات، بأسـواق احلواضـر والتعاونيـات الريفيـة،                      
وتشجيع مشاركتهن يف املعارض الزراعية، ميكن أن يساعدهن يف تبادل املعارف واملعلومـات،             

ــة    ــع منتجــاهتن وتوســيع نطــاق أعمــاهلن التجاري ــشر    . ويف بي ــشاء شــبكات أفــضل لن ــتعني إن وي
ملعارف، مع إشـراك املـرأة يف هـذه الـشبكات، بغيـة تعزيـز رصـيد البيانـات الدالـة علـى متكـني                ا

املـــرأة الريفيـــة اقتـــصاديا عـــن طريـــق احلـــوار وتبـــادل الـــرؤى واملمارســـات اجليـــدة والـــدروس 
  .واالبتكارات، ومن أجل تكثيف التدخالت املبتكرة
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	7 - ومن الأمور المهمة للغاية في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا كفالة حقها في الأرض. فعدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الأرض لا يزال قائما بسبب التمييز الذي يعتري قوانين الميراث، والقوانين العرفية، والمعايير والممارسات التقليدية. ومن شأن عمليات الإصلاح الزراعي، من قبيل مشاريع إصدار صكوك ملكية الأراضي وخطط إعادة التوطين أن تساعد في الحد من أوجه اللامساواة في الحصول على الأرض شريطة بلورتها وتنفيذها بما يراعي المنظور الجنساني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد إصدار صكوك ملكية الأراضي في صون حقوق المرأة عندما تقتضي عملية التسجيل تدوين اسمي كلا الزوجين. ومن شأن السياسات والإصلاحات التشريعية المتعلقة بالميراث أن تزيد أيضا من فرص حصول المرأة على الأرض. وينبغي إعطاء الأولوية لتوعية المرأة بحقوقها، وإنفاذ التشريعات، وزيادة فرص حصول المرأة على المساعدة القانونية.
	8 - وقد أثبتت مشاريع الائتمانات البالغة الصغر غير المشفوعة بضمانات والمتسمة بانخفاض أسعار الفائدة نجاحها في زيادة فرص حصول المرأة الريفية على الائتمانات، لا سيما وأن حيازة الممتلكات كثيرا ما تعود للزوج أو لأفراد الأسرة من الذكور. وتهدف بعض مشاريع الائتمانات البالغة الصغر في المناطق الريفية إلى ضمان الأمن الغذائي في المناطق الريفية، في حين يركز البعض الآخر على تشجيع المشاريع الصغيرة الحجم. بيد أن المرأة الريفية لا تحتاج إلى الحصول على الائتمانات البالغة الصغر فحسب، بل تحتاج أيضا إلى الادخار وغيره من الخدمات المالية. وينبغي تقديم الدعم لبناء نُظُمٍ ومؤسسات قادرة على توفير شتى الخدمات المالية التي تحتاجها المرأة الريفية. ومن المهم أيضا أن تستفيد المرأة الريفية من التأمين على المحاصيل والتأمين الصحي، ولا سيما فيما يتعلق بصغار المزارعات.
	9 - غير أن الحصول على الائتمانات ليس كافيا لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا؛ فالتعليم النظامي وغير النظامي كلاهما من الركائز الضرورية لتمكين المرأة الريفية من تذليل الحواجز الاجتماعية، والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والتفاعل مع النظام المصرفي الرسمي، وصقل مهاراتها التجارية، وزيادة إنتاجيتها، والمطالبة بحقوقها، والحصول على ما تحتاجه من موارد. والمرأة الريفية بحاجة إلى التدريب لاكتساب معارف في المجال المالي تمكّنها من استخدام الائتمانات على أنجع وجه، وتقوية اعتزازها بنفسها، وتعلّم طرائق عمل الأسواق، والإلمام بشؤون تحديد الأسعار وتوزيع المنتجات. وستستفيد المرأة الريفية أيضا من الإلمام بفوائد الادخار للاستثمار في المستقبل.
	10 - وقد وضعت عدة بلدان برامج لزيادة تطوير قدرات النساء والفتيات ومعارفهن ومهاراتهن فيما يتعلق بالإدارة المالية والادخار، إضافة إلى استخدام التكنولوجيات الجديدة وإدارتها، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الطاقات المتجددة. ولقد أظهرت التدخلات المنفّذة، مثل برامج التعلم من بعد، أهمية مراعاة مختلف القيود التي تعوق حصول المرأة الريفية على التعليم. وأسهم استخدام ما يسمى ”مراكز الإيواء“ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، في تهيئة أماكن آمنة تتجمع فيها نساء المناطق الريفية اللائي يعانين من محدودية القدرة على التنقل لأغراض تلقّي التدريب.
	11 - واعترافا من الجهات المعنية بأهمية نقل التكنولوجيا إلى المناطق الريفية، اتخذت عددا من المبادرات لزيادة استفادة المرأة الريفية من التكنولوجيات الجديدة، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الخضراء، ومصادر الطاقة البديلة. ومن بين هذه المبادرات برامج التثقيف والتدريب لتعزيز قدرات المرأة والرجل في المناطق الريفية ومعارفهم ومهاراتهم في مجال التعامل مع هذه التكنولوجيات، والبرامج الرامية إلى ترسيخ موطئ قدم المرأة في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليديا، مثل الهندسة. وركز بعض البرامج على تعزيز دور المرأة الريفية في الإدارة المستدامة للموارد، من خلال زيادة مشاركتها في تطوير واستخدام وإدارة المنتجات المبتكرة، ونظم الإنتاج الزراعي العضوي، ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء المتمركزة في المجتمعات المحلية. وأدى توفير التدريب للمرأة في مجال زراعة الخضروات العضوية في بلد واحد إلى زيادة المحاصيل، فتعزز بذلك الأمن الغذائي، وارتفع دخل الأسرة، وزادت مشاركة المرأة في صنع القرار على صعيد الأسرة المعيشية. وجرى التشديد على ضرورة حماية معارف السكان الأصليين.
	12 - ولا يزال حصول المرأة الريفية على العمل اللائق واستفادتها من فرص العمل محدودين. غير أن بعض المبادرات، مثل مخططات ضمان العمالة المراعية للمسائل الجنسانية في المناطق الريفية، نجحت في إتاحة فرص عمل للمرأة الريفية خارج المزرعة. وتدعو الحاجة إلى الاعتراف بعمل المرأة الريفية غير المدفوع الأجر وتقديره حق قدره، وإلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتخفيف وطأة عبء العمل دون أجر على المرأة الريفية ليتسنى لها مزاولة أعمال مقابل أجر. وقد كان لتوفير الخدمات والاستثمار في البنية التحتية دور فعال في التخفيف من عبء العمل دون أجر. فمن شأن توافر وجودة البنية التحتية والخدمات أن يساعدا المرأة الريفية في التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، وزيادة فرص حصولها على العمل مقابل أجر، ونفاذها إلى الأسواق لبيع منتجاتها، وحصولها على المعلومات والمدخلات الزراعية والإمدادات. وتدعو الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإفساح المجال أمام المرأة الريفية للحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه الجارية والصرف الصحي والكهرباء لمنزلها ومشاريعها التجارية، وكذلك على وسائل النقل، ولا سيما في المناطق النائية. ويعدّ الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية أساسيا لبقاء المرأة الريفية على قيد الحياة، إضافة إلى قدرتها على التحكم في خصوبتها، والاستفادة من الفرص الاقتصادية.
	13 - وجرى التشديد على ضرورة تحسين جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والمناطق الريفية/الحضرية، وكذلك المؤشرات المراعية للفوارق بين الجنسين. غير أن جمع البيانات ليس كافيا. فتحليل البيانات واستخدامها لتحسين فهم الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التمييز واللامساواة مهمٌّ للغاية لبلورة سياسات مراعية للفوارق بين الجنسين وتنفيذها ورصدها وتقييمها في المناطق الريفية. ومن شأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يسهل الجهود التي تبذلها البلدان لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس وإنشاء سجلات. وهناك حاجة ماسة إلى وضع مجموعة من المؤشرات القياسية بشأن مسائل من قبيل امتلاك الأصول، والأراضي، والمساكن بغية رصد البرامج والمبادرات وتقييمها في المناطق الريفية. وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو الحاجة إلى زيادة قدرة البلدان على جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع في المنطقة الريفية/الحضرية.
	14 - وينبغي السعي إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديا عن طريق الشراكات مع أصحاب المصلحة، بما يشمل الرجال والفتيان، والمنظمات النسائية والمنظمات الشعبية والتعاونيات والقطاع الخاص. ومن اللازم توعية الرجال والفتيان في المناطق الريفية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على صعيد الأسرة والمجتمع المحلي أيضا. ومن اللازم، أولا وقبل كل شيء، أن يدخل أصحاب المصلحة في حوار مستمر ومنتظم مع المرأة الريفية لفهم احتياجاتها وشواغلها بشكل أفضل.
	15 - ولا بد من تهيئة بيئة مواتية تمكّن النساء في المناطق الريفية من تنظيم أنفسهن. وينبغي بوجه خاص تعزيز مشاركة المرأة في منظمات المزارعين وتولّيها مناصب قيادية فيها. كذلك إن ربط نساء المناطق الريفية، بمن فيهن المزارعات، بأسواق الحواضر والتعاونيات الريفية، وتشجيع مشاركتهن في المعارض الزراعية، يمكن أن يساعدهن في تبادل المعارف والمعلومات، وفي بيع منتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن التجارية. ويتعين إنشاء شبكات أفضل لنشر المعارف، مع إشراك المرأة في هذه الشبكات، بغية تعزيز رصيد البيانات الدالة على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا عن طريق الحوار وتبادل الرؤى والممارسات الجيدة والدروس والابتكارات، ومن أجل تكثيف التدخلات المبتكرة.

