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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

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

 املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة أعمـــالمتابعـــة 
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة       

 املــساواة بــني اجلنــسني: ٢٠٠٠املــرأة عــام ” املعنونــة
: “والتنميـــة والـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين 

تنفيذ األهـداف االسـتراتيجية واإلجـراءات الواجـب        
اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسـة واختـاذ مزيـد مـن            

: ولويــــةاأل املوضــــوع ذو: اإلجــــراءات واملبــــادرات
متكــني املــرأة الريفيــة ودورهــا يف القــضاء علــى الفقــر 

        ديات الراهنةواجلوع ويف التنمية والتح
ــة           ــرأة الريفي ــع املــستوى حــول متكــني امل ــدة املــستديرة الرفي اجتمــاع املائ

  ودورها يف القضاء على الفقر واجلوع ويف التنمية والتحديات الراهنة
  

  موجز مقدم من الرئيس    
  
، عقدت جلنة وضع املرأة اجتمـاع مائـدة مـستديرة رفيعـة      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٧يف    - ١

ول متكــني املـــرأة الريفيــة ودورهــا يف القــضاء علـــى الفقــر واجلــوع ويف التنميـــة       املــستوى حــ  
وركـز اجتمـاع املائـدة املـستديرة التحـاوري الرفيـع املـستوى علـى تبـادل                . والتحديات الراهنـة  

وشكل دليل املناقـشة اإلطـار الـذي        . اخلربات الوطنية والدروس املستفادة واملمارسات السليمة     
  .رجرى فيه هذا التحاو
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ــوازيتني إفــساحا يف       - ٢ وُنظــم اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى يف جلــستني مت
وتـرأَس اجللـستني كـلٌ مـن رئيـسة          . اجملال أمام زيادة التعاطي بني العـدد الكـبري مـن املـشاركني            

وافُتـتح االجتمـاع    .  ونائب الرئيسة كـارلوس غارسـيا غونـسالس        ،كامارا. اللجنة مارجون ف  
مث رّدت ممثلتـان مـن املـدعوين عـن منظومـة األمـم       . ط فيديو قصري عن املرأة الريفية بعرض شري 

هيئــة األمــم املتحــدة مهــا شــيال سيــسولو، مــن برنــامج األغذيــة العــاملي والكــشمي بــوري مــن   
ــرأة    ــة،   املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل ، علــى أســئلة طُرحــت يف اجللــسة التحاوري

الـشبكة املـشتركة   كة اليت أعدهتا كيانات األمم املتحدة اليت تتألف منـها  وعرضتا الرسالة املشتر 
ــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني   ــة ب  حكومــة ٦١وقــدم ممثلــو مــا جمموعــه  . بــني الوكــاالت املعني
كمـا اسـتفاد اجملتمعـون مـن العـروض          . مداخالهتم يف اجتماع املائدة املستديرة الرفيعة املستوى      

ة االفتتاحيــة للجنــة املــديرةُ التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ميــشيل  الــيت قدمتــها يف اجللــس
آن تـاتوايلر باسـم   ) الفـاو (باشليت، ونائبة املدير العام ملنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة       

ة وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ورئيـسة منظمـة مزارعـي             الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـ       الفاو و 
  .فريقية إليزابيث أتانغاناالبلدان األ

تـشكل النـساء والفتيـات      . ورحب املشاركون بنظر اللجنـة يف املوضـوع ذي األولويـة            - ٣
الريفيات نسبة كبرية من سـكان العـامل وهـنَّ عناصـر فاعلـة هامـة يف حتقيـق التنميـة االقتـصادية            

 هـام يف الزراعـة يف       فـاملرأة الريفيـة تـضطلع بـدور       . واالجتماعية على الصعيدين احمللـي والـوطين      
مجيع أحنـاء العـامل، وبطائفـة واسـعة مـن األعمـال الزراعيـة وغـري الزراعيـة، باإلضـافة إىل املهـام                        

وهي تؤدي دورا حيويا يف ضمان وتعزيـز األمـن الغـذائي            . املرتلية مثل رعاية األطفال واملسنني    
ية يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة   ويشهد الدور احملوري للمرأة الريف. والتغذية يف مجيع أحناء العامل 

  . املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، اعترافا متزايدا
ومع ذلك، ما زالت النساء والفتيات الريفيات حمرومات يف العديد من املناطق الريفيـة               - ٤

لـب عليهـا الطـابع    فالفقر ال يـزال ظـاهرة يغ  . مقارنة برجال وفتيان الريف ونساء وفتيات املدن     
كمــا أن األزمــات العامليــة، مبــا فيهــا . الريفــي تلقــي عــبًء ثقــيال علــى كاهــل النــساء والفتيــات

ــن          ــدام األم ــة، وانع ــة والطاق ــواد الغذائي ــعار امل ــب أس ــة، وتقلُّ ــصادية العاملي ــة واالقت ــة املالي األزم
  .الغذائي، تؤثر على املرأة الريفية تأثريا غري متناسب

 تغلُّــب املــرأة الريفيــة علــى الفقــر واجلــوع عقبــتني رئيــسيتني مهــا انعــدام    بيــد أنــه دون  - ٥
وقد حدا ذلك بعدد مـن      . حمدودية فرص االستفادة من األراضي واملوارد اإلنتاجية األخرى        أو

البلدان إىل إقرار أحكام قانونيـة ودسـتورية لتحـسني فـرص اسـتفادة املـرأة مـن األرض، مشلـت                     
.  األرض وإصدار سـندات ملكيـة مـشتركة لـألرض بـني الـزوجني              أحكاما تتعلق حبقوق حيازة   
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ومع ذلك، فمن الضروري إدخال إصالحات زراعية أوسع نطاقا تراعي االعتبارات اجلنـسانية             
  .وتضمن تكافؤ فرص املرأة يف االستفادة من األرض ويف متلّكها

لـذا يعمـل   . راضإن انعدام القدرة على امتالك األرض حيد مـن قـدرة املـرأة علـى االقتـ            - ٦
العديد من البلدان على تعزيز فرص حصول املـرأة الريفيـة الفقـرية علـى التمويـل، ال سـيما مـن                  
خالل برامج القروض املتناهية الصغر اليت غالبا ما تكون مقترنة بربامج تدريبية يف جماالت حمـو                

كما تـشكل   . ية ذات الصلة  األمية املالية واملبادرة باملشاريع واإلدارة وغريها من الربامج التدريب        
إمكانية احلصول على قروض من دون ضمانات أو علـى قـروض مدعومـة أو مـن دون فائـدة،                 

. أو ختصيص نسبة حمددة من االئتمانات املصرفية للمـرأة، تـدابري فعالـة لتوسـيع نطـاق التمويـل                  
زيـادة اإلنتاجيـة   بيد أنه كي يتسىن للمرأة الريفية حتقيق االستمرارية ألعماهلا وتوسـيع نطاقهـا و      

.  الـسائدة  “الكلية”الزراعية، فهي حتتاج إىل امتالك القدرة على االستفادة من اخلدمات املالية            
وقد أدت التعاونيات النسائية دورا أساسـيا يف متكـني املـرأة مـن احلـصول بـشكل مجـاعي علـى                

  .اخلدمات املالية
ن قــدرهتا علــى الوصــول إىل ومــع أن املــرأة تــضطلع بــدور هــام يف إنتــاج األغذيــة، فــإ    - ٧

ــزال حمــدودة  ــها جهــات     . األســواق ال ت ــرامج تــشتري مبوجب ــدان ب وقــد اســتحدثت بعــض البل
حكومية املنتجات الزراعية احملليـة مـن الزراعـة األسـرية لـصاحل املـدارس واملستـشفيات وغريهـا                   

ن أسـعار   واملستهَدف من هذه الربامج هـن املزارعـات حتديـدا وُتـدفع هلـ             . من املؤسسات العامة  
وميكـــن لزيـــادة فـــرص وصـــول املـــرأة إىل تكنولوجيـــا املعلومـــات       . جيـــدة لقـــاء منتجـــاهتن  

واالتــصاالت، مبــا فيهــا اهلواتــف النقالــة، أن تــسهل أيــضا اطــالع املزارعــات علــى املعلومــات     
  .املتعلقة بالسوق وفتح أسواق جديدة أمامهن

وصـــول إىل املـــوارد اإلنتاجيـــة وحتتـــاج املـــرأة الريفيـــة أيـــضا إىل تكـــافؤ الفـــرص يف ال   - ٨
وأظهـرت التجربـة    . كاألمسدة والبذور واألدوات للمساعدة يف تعزيز األمن الغذائي والتغـذوي         

إحــراَز نتــائج إجيابيــة عنــدما ُيــروج حتديــدا، مــن خــالل الــسياسات والــربامج الزراعيــة، لزراعــة  
يت تنتجهـا املزارعـات بـشكل       احملاصيل املستهلكة حمليا مثل الدخن والكسافا والذرة الرفيعـة، الـ          

  .أساسي
ــك الطــرق           - ٩ ــا يف ذل ــة، مب ــة العام ــة التحتي ــدام البني ــة بانع ــة والنائي ــاطق الريفي ــسم املن وتت

ــوارد          ــة، وم ــة احلديث ــصادر الطاق ــصحي، وم ــصرف ال ــاه وال ــق املي ــة، ومراف واملواصــالت العام
ية عبَء العمل الثقيـل     ويضاعف هذا النقص يف البنية التحت     . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

وميكــن لزيــادة . امللقــى علــى كاهــل املــرأة الريفيــة ومــا يتــسبب بــه ذلــك مــن افتقارهــا للوقــت  
 وغـري املـدفوع يف كـثري مـن          -االستثمار يف البنيـة التحتيـة أن ختفـف مـن عـبء العمـل الكـبري                  
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 للدخل، باإلضـافة     امللقى على كاهل املرأة يف املزرعة واألنشطة غري الزراعية املولدة          -األحيان  
وتساعد مبادرات من قبيل تركيب مضخات املياه، ومعدات تـصنيع          . إىل دورها داخل األسرة   

املواد الغذائية ومصادر الطاقة يف التخفيف من عبء العمـل علـى املـرأة، وتاليـا منحهـا الوقـت                    
  .للتعلم والتدرب على املهارات، والقيام بأنشطة جمزية

ىل زيادة فرص العمل يف املناطق الريفية، اعتمد بعض البلدان قـوانني            واعترافاً باحلاجة إ    - ١٠
وتركَّـز الكـثري مـن      . هادفة إىل تعزيز توليد العمالة الريفيـة، كمـا وضـع بـرامج لـضمان العمالـة                

متكينـها مـن االسـتفادة مـن        و،   ملباشـرة األعمـال احلـرة      ملـرأة الريفيـة   اجلهود أيضاً علـى تـدريب ا      
خــذت خطــوات واُت.  والــصغرية يف خمتلــف القطاعــاتالبالغــة الــصغر فــرص األعمــال التجاريــة

مــن خــالل تــوفري هبــدف إصــالح الفــصل القــائم علــى االعتبــارات اجلنــسانية يف ســوق العمــل، 
ميكانيكــا الــسيارات   ، كإصــالحالتــدريب املهــين للمــرأة الريفيــة يف اجملــاالت غــري التقليديــة      

 الريفيــة اهلياكــل األساســيةمثــل اعــات الناشــئة واالختــصاص بالكهربــاء، أو يف األســواق والقط
ــسياحة و ــسياحة املراعيــة للبيئــة  الزراعيــةال ــ.  وال ــام يف دور ذه املبــادراتوهل زيــادة الفــرص   ه

.  املنـاطق احلـضرية  إىل هجـرة الـشابات     يف إبطـاء   االقتصادية للمرأة يف املناطق الريفيـة، وبالتـايل       
ربامج ينبغـي لـ   لكـثري مـن النـساء الريفيـات، و        ل النـسبة واقعـاً قائمـاً ب     تبقـى  اهلجرة إىل املدن     لكن

يف الـيت قـد تعـاين منـها         ضعف  الـ  مواطنتقليص  ن املرأة من    قل املهارات اليت متكِّ   أن تن التدريب  
  .ما يتعلق بفرص العملمبا فيها ديدة، اجلبيئات ال

الرمســي  الطــابع غــري وُيعــزى تعــرض املــرأة الريفيــة للفقــر واجلــوع، بدرجــة كــبرية، إىل  - ١١
 وحقـوق العمـل أو انعـدامها، وسـوء تنفيـذ التـشريعات              معـايري ضـعف   ، و لعمالة الريفيـة  ملعظم ا 

ــة ــة يف بعــض     . واللــوائح الوطني ــة االجتماعي ــسهم ُنظــم احلماي وســعياً لتــدارك هــذه املخــاطر، ُت
 وتـدعم  . وضـمان الـدخل     املقدَّمـة  اخلـدمات األساسـية   البلدان يف احلفاظ على احلـد األدىن مـن          

، الريفيــات عــن طريــق تقــدمي اإلعانــات إلــيهن الفئــات الــضعيفة مــن النــساء  احلكومــات بعــض
يف املـدارس لألسـر الفقـرية الـيت تعـيش خـارج            وبـرامج التغذيـة      ،والتحويالت النقدية املشروطة  

لعـدم حـصول املـرأة الريفيـة علـى معـاش            بلـدان   ت عدة   وقد استجاب . التأمني االجتماعي نطاق  
املــشاريع غــري واألســرية املــزارع ة العمــل الــذي تزاولــه مــن غــري أجــر يف  تقاعــدي نظــراً لطبيعــ

  .معاشات التقاعديةلل داخل الُنظم العامة شروط التغطية إعادة النظر يفمن خالل الزراعية، 
 يعـشن يف املنـاطق      وايتكـاف آلفـة العنـف ضـد النـساء اللـ           غـري   اهتمـام   ما بـرح يـوىل      و  - ١٢

عــائلي، العنــف، مبــا يف ذلــك العنــف الخمتلفــة مــن أشــكال ية ح ضــياملرأة الريفيــة هــفــ. الريفيــة
قـوانني وخطـط عمـل للقـضاء علـى العنـف ضـد               وضعت بلـدان عديـدة       يف حني و.  هبا واالجتار
ن خـدمات  فحـسب مـ    قـدر ضـئيل    علـى    ما زالت املـرأة الريفيـة يف أحيـان كـثرية حتـصل            املرأة،  



E/CN.6/2012/CRP.3  
 

12-25439 5 
 

هلا احلكومات على املرأة حتديـداً يف املنـاطق         وفيما تركِّز بعض املشاريع اليت متوِّ     . الوقاية والدعم 
  اخلـدمات يف  نطـاق توسـيع واصـلة   مبتكـرة مل إىل إجيـاد وسـائل  لحـة    حاجة مُ  مثةالريفية والنائية،   

األمثلة علـى ذلـك   ومن . املناطق اليت ال حتصل على خدمات كافية واليت يصعب الوصول إليها   
  .العنف ضد املرأةب تعمل على التوعيةالضحايا و إىلدعم ال  تقدماملراكز املتنقلة اليتاستخدام 

 النــساء والفتيــات علــى اخلــدمات الــصحية غــري كــاف يف   وكــثرياً مــا يكــون حــصول   - ١٣
رافـق الـصحة اجلنـسية      معلى وجه اخلصوص، جيب إيالء اهتمـام أكـرب لتـوافر            و. املناطق الريفية 

ا، وذلـك للحـد مـن مـستويات الوفيـات النفاسـية ومعـدالت          وإمكانيـة الوصـول إليهـ      واإلجنابية
وقـد ثبــت أن  . اعـتالل األمهـات يف املنـاطق الريفيـة، الـيت تــسجل نـسباً عاليـة يف أحيـان كـثرية         

الرعاية األولية، وبناء مرافق صحية جديدة، وتدريب القـابالت، وتـوفري      توسيع نطاق خدمات    
  . الوصول فرصوسائل فعالة لتوسيع نطاقا تشكل كله ،لحوامللالرعاية الصحية اجملانية 

متكـني  مـن أجـل   غـري الرمسـي حجـر الزاويـة         التعليم النظـامي     و نظاميالتعليم ال ويشكل    - ١٤
 مـشاركة املـرأة يف احليـاة        يـسهِّل فـرص عمـل و    يولِّـد   قتـصادية و  ا منـافع  ققفهو حي . املرأة الريفية 

ص احلــصول علــى التعلــيم والتــدريب،  قلــة فــرب  كــثرياً مــا تتــسم  املنــاطق الريفيــةلكــن. العامــة
 احلكومـات وأمـام هـذا الوضـع، أنـشأت      . الريفيـات  النساء   بني عاليةاألمية  تبقى معدالت    فيما

ــة   ــاطق الريفي ــيم اجملــاين و ووفَّــرتمــدارس يف املن ــيم مــن أجــل  وافز لألســر احلــ قــدَّمت التعل تعل
 هبـدف  درسـية  املنـاهج امل   يحويـشكل تنقـ   .  برامج حمو األمية للنساء البالغـات      تالفتيات، ودعم 

ــدرة للــدخل ممارســة واعــدة     ــشطة امل ــادة املهــارات الالزمــة لألن ــضاً  و. زي جيــري االضــطالع أي
 املـزارع، مبـا يف ذلـك التـدريب علـى        العـامالت يف   نـساء الهـارات   مب االرتقاء من أجل بادرات  مب

  .إملامهن باحلاسوبتنمية تغري املناخ، وأثر التقنيات الزراعية احلديثة للمساعدة يف ختفيف 
يف احليـاة العامـة     اضطالعها بدور قيادي    حرز تقدم يف تعزيز مشاركة املرأة الريفية و       وأُ  - ١٥

 مــستويات علــى خمتلــفذ العديــد مــن البلــدان مبــادرات لزيــادة عــدد النــساء   ونفَّــ. والــسياسية
مقرونـاً بتـدريب     احلصصنظام  ؤقتة، والعمل اإلجيايب، و   املاصة  اخلتدابري  وسائل منها ال  ، ب احلكم

زيـادة  واصـلة   بذل املزيـد مـن اجلهـود مل       يتعني  لكن  . املرشحات ملناصب واملسؤوالت املنتَخبات   
  العليـا  ستوياتاملـ  علىمتثيل املرأة الريفية يف الربملانات الوطنية واجملالس احمللية واإلدارة العامة، و          

  .يف مجيع اجملاالتمن صنع القرار 
راعية للمنظور اجلنساين، وختـصيص املـوارد والتخطـيط علـى           وعند وضع السياسات امل     - ١٦

حقـوق   احلـسبان  جيـب أن تؤخـذ يف     املستويني الوطين واحمللي من أجل حتقيـق نتـائج مـستدامة،            
 الواقع على عاتقهـا وافتقارهـا إىل        ، مبا يف ذلك حجم العمل     ا واحتياجاهت ااملرأة الريفية وأولوياهت  

إحـدى الوسـائل الكفيلـة      يـة أو وطنيـة مـع املـرأة الريفيـة            مـشاورات حمل  إجـراء   ويشكل  . الوقت
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 مـع املـرأة   ستمراحلوار امل فيما يبقى    السياسات وامليزانيات والتخطيط،      إطار يفمبراعاة أولوياهتا   
  .األدوات تنفيذاً فعاالً ومفيداًتنفيذ هذه ل عامالً رئيسياًالريفية 
 يف  بدور هـام    والتعاونيات،  املزارعني  مبا يف ذلك منظمات    ،املنظمات الريفية وتضطلع    - ١٧
ذه الفوائـد،   هبـ  واعترافـاً .  املرأة الريفيـة والنـهوض حبقوقهـا وتعزيـز التنميـة الريفيـة             مساع صوت إ

ــدان علــىبعــض التعمــل  ــشاء بل ــساء   تــسهيل إن ــة املؤلفــة مــن الن   التعاونيــات واملنظمــات الريفي
حيــث تنــشئ النــساء   يــدةلــة اجلهنــاك عــدد متزايــد مــن األمث و. ، وبنــاء القــدرات فيهــا حــصرا

حاجـة لبـذل املزيـد مـن اجلهـود        لكـن مثـة     . الريفيات منظمات ملواصلة تنميـة جمتمعـاهتن الريفيـة        
 يف  ال سـيما  ، و  احلاليـة  اجملتمعيـة املنظمـات   ملـزارعني و  انظمـات   متعزيز دور املرأة الريفية يف      بغية  
  . القياديةواقعامل

ــشاركون علـــى    - ١٨ ــق املـ ــنواتفـ ــد مـ ــر أن العديـ ــسياساتيةاألطـ ــة و  الـ ــا زالـــت القانونيـ مـ
 التـدخالت املخصـصة،   املـرأة الريفيـة، وأن  لتحسني وضـع    كاٍفتستجيب بشكل مناسب و    ال

املـساواة بـني    احملدودة، ال ميكن أن ُتفضي على األمد الطويل إىل التغري املنهجي الالزم لتحقيـق               
ــاك حاجــة ماســة  ف. اجلنــسني ــرامج شــاملة مراع هن ــسانية إىل سياســات وب ــارات اجلن ــة لالعتب ، ي

 ، بــني أولويــات املــرأة الريفيــة وسياســات االقتــصاد الكلــي      االتــساق مــن اً مزيــديــشمل مبــا
 عـدد مـن البلـدان املنظـور اجلنـساين يف عمليـات              مـج وقـد أد  . وسياسات واستراتيجيات التنمية  

 كثَّــف أن تينبغـي و. رصـد داخــل الـوزارات القطاعيـة واحلكومــات احملليـة    ال وامليزنـة التخطـيط و 
  .تمكني املرأة الريفيةلاتية ؤ ماتية بيئة سياستهيئة لأن يوسَّع نطاقهاهذه اجلهود و

ويعد النهج القائم على حقوق اإلنسان املنبثق مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                     - ١٩
 هـي   -وتتـضمن االتفاقيـة مـادة حمـددة         . التمييز ضد املرأة هنجاً ضـرورياً لـتمكني املـرأة الريفيـة           

 املتعلقة حبالة املرأة الريفية، واليت تدعو الـدول األطـراف كافـة إىل أن تتخـذ مجيـع                   - ١٤املادة  
 ١٤وهلـذا، ينبغـي لالتفاقيـة بوجـه عـام واملـادة             . التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة       

  .الريفيةبوجه خاص أن توجها بصورة دؤوبة اجلهود الوطنية الرامية إىل حتقيق التنمية 
ومــن الــضروري أن ُتــستعرض قــوانني األســرة باإلضــافة إىل القــوانني املتعلقــة بامللكيــة     - ٢٠

واإلرث والضمان االجتماعي وأن ُترصد وتقيم بانتظام لتحديـد وتـصحيح أي متييـز مباشـر أو            
د ومبـا أن التـسجيل املـدين هـو األسـاس ملمارسـة العديـ              . غري مباشر ضد املرأة والفتاة يف الريف      

من احلقوق، فإنه من الضروري بذل جهود متـضافرة لـضمان تـسجيل مجيـع النـساء والفتيـات                   
وعالوةً على ذلك، ما زالت املرأة الريفيـة، يف العديـد مـن البلـدان، ال متلـك وثـائق                    . يف الريف 

اهلوية الوطنية الالزمة ملمارسة حقها يف التصويت وامللكية ووراثة املمتلكات وطلـب القـروض              
فتوفري هـذه الوثـائق يكفـل معاملـة املـرأة الريفيـة علـى أهنـا                 . ول على اخلدمات األساسية   واحلص
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ولكي متارس املرأة الريفية حقوقها، يتعني أن تـدرك مـا هلـا مـن               . مواطنة تتمتع حبقوق متساوية   
وقــد ثبــت جــدوى  . حقــوق وأن تــتمكن مــن احلــصول علــى املعلومــات واخلــدمات القانونيــة   

  .يام الوطنية اليت ُنظمت للمرأة الريفية يف هذا الصددمحالت التوعية واأل
وينبغــي للــسياسات والــربامج أال تراعــي االختالفــات بــني الفئــات احلــضرية والريفيــة       - ٢١

فظـروفهن ختتلـف   . فحسب، بل أن تدرك أيـضاً أن النـساء الريفيـات ال يـشكلن فئـة متجانـسة                
ــين       ــائهن اإلث ــرهن وانتم ــل عم ــثرية، مث ــى أســس ك ــاًء عل ــل وضــع    بن ــضعيف، مث  ووضــعهن ال

كما تواجـه نـساء الريـف تباينـات يف إمكانيـة حـصوهلن علـى                . املهاجرات أو املشردات داخلياً   
وميكـــن أن تـــشكل الدراســـات االستقـــصائية    . األصـــول املنتجـــة وإتاحـــة الفـــرص أمـــامهن    

  . سسلالحتياجات أداةً فعالة يف حتديد واستهداف أولويات املرأة الريفية بناء على هذه األ
وتوافر البيانات واألدلة املوثوقة عن املـرأة الريفيـة ومـسامهتها يف اقتـصادات اجملتمعـات              - ٢٢

ورفاهها مها أمران حامسان لتحقيق فهم أفضل ألولوياهتا ووضع الـسياسات الـيت مـن شـأهنا أن              
 تعزيـز   وقد تبادل عدد من البلدان ما لديها مـن خـربات يف           . تعاجل هذه األولويات معاجلةً فعالة    

ويـتعني إيـالء   . نظم مجع البيانات وإقامة األدلة من خالل تقييمات تراعي الفوارق بني اجلنسني  
أولوية قصوى لالستثمارات يف مجع البيانات ولوضـع مؤشـرات مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية                

للقيـام  ويف الوقت ذاتـه، مثـة حاجـة      . تكون حمددة وقابلة للقياس والتحقيق وهامة وحمددة زمنياً       
على نطاق واسع باستخدام البيانات املتـوفرة حاليـاً وحتليلـها بـصورة أفـضل كـثرياً أثنـاء وضـع                     

  .السياسات وتنفيذها
ومــن الــضروري تعزيــز التعــاون بــني مجيــع اجلهــات صــاحبة املــصلحة علــى املــستوى       - ٢٣

عمـال الطمـوح   الوطين، مبا فيها احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص، لتنفيـذ جـدول األ        
ــة   ــرأة الريفي ــاة امل ــالزم لتغــيري حي ــوزارات    . ال ــسيق بــني خمتلــف ال ويكتــسي أيــضاً التعــاون والتن

ــةً حامســة لتعزيــز عمليــات وضــع الــسياسات    ــة أمهي ولــدى العديــد مــن البلــدان جلــان   . القطاعي
ي مــشتركة بــني الــوزارات تتــوىل مبزيــد مــن الفعاليــة مواجهــة التحــديات املتعلقــة بــاألمن الغــذائ

وغالباً ما يكون لآلليـات الوطنيـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني دور فعـال يف           . والتنمية الريفية 
تيسري هذا التعاون مبا يعود بالفائدة على املرأة الريفية، وميكن هلذه اجلهـود أن تـؤدي أيـضاً إىل                   

  .زيادة االستثمارات لصاحل املرأة الريفية
ســيما املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، ضــرورياً لــتمكني املــرأة  ويعــد التعــاون الــدويل، وال   - ٢٤

بيد أن متويل اجلهة املاحنة لـتمكني املـرأة الريفيـة ال يـزال مـشتتاً وحـىت أنـه قـد يتنـاقص                   . الريفية
ــة   ــة لألزمــات العاملي ــة احلالي ــوغ هــدف    . علــى اخللفي ــذل جهــود إضــافية لبل ــضروري ب ومــن ال

يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل، وضـمان             . ,٧ل يف نـسبة     املساعدة اإلمنائية الرمسية املتمث   
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وينبغي للمبادرات احملليـة الـيت تتزعمهـا املـرأة الريفيـة أن      . استفادة املرأة الريفية من هذا التعاون     
وإضافةً إىل ذلك، ينبغي لكيانات منظومة األمم املتحدة أن تعطـي           . تستفيد من التمويل الدويل   

زراعية والريفية املراعية للمنظور اجلنساين أثناء دعمهـا للـدول األعـضاء علـى              األولوية للتنمية ال  
  .املستوى الوطين

وينبغي أيضاً تعزيز التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب باعتبـار أنـه قـد يـصبح أداة فعالـة                         - ٢٥
جـات  وينبغي للبلدان اليت أدجمـت بنجـاح احتيا  . لتبادل احللول املؤكدة لتمكني املرأة وتكرارها   

صغار املزارعني، وال سيما املزارعات منهم، يف السياسات الوطنية للزراعية والتنميـة الزراعيـة،              
وميكـن مجـع املمارسـات الـسليمة وتبادهلـا يف إطـار جلنـة           . أن ُتطلع بلـداناً أخـرى علـى جتربتـها         

  .وضع املرأة
لجنـة صـلة    وبني مشاركون أن للموضوع ذي األولويـة للـدورة الـسادسة واخلمـسني ل               - ٢٦

وأن تغـري املنـاخ، مبـا يف ذلـك          ). ٢٠+ريو(مباشرة مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة القادم        
نقـــص التنـــوع البيولـــوجي واجلفـــاف والتـــصحر، شـــديد التـــأثري بوجـــه خـــاص علـــى اآلفـــاق  

 وهلــذا ينبغــي أن تتجلــى بقــوة حقــوق املــرأة الريفيــة وأولوياهتــا، . االقتــصادية لــصغار املــزارعني
  .وكذلك الغذاء واألمن الغذائي، يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر

  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة السادسة والخمسون
	27 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012
	البند 3 (أ) ’1‘ من جدول الأعمال
	متابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: الموضوع ذو الأولوية: تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة
	اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى حول تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة
	موجز مقدم من الرئيس
	1 - في 27 شباط/فبراير 2012، عقدت لجنة وضع المرأة اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة. وركز اجتماع المائدة المستديرة التحاوري الرفيع المستوى على تبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة والممارسات السليمة. وشكل دليل المناقشة الإطار الذي جرى فيه هذا التحاور.
	2 - ونُظم اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى في جلستين متوازيتين إفساحا في المجال أمام زيادة التعاطي بين العدد الكبير من المشاركين. وترأسَ الجلستين كلٌ من رئيسة اللجنة مارجون ف. كامارا، ونائب الرئيسة كارلوس غارسيا غونسالس. وافتُتح الاجتماع بعرض شريط فيديو قصير عن المرأة الريفية. ثم ردّت ممثلتان من المدعوين عن منظومة الأمم المتحدة هما شيلا سيسولو، من برنامج الأغذية العالمي ولاكشمي بوري من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أسئلة طُرحت في الجلسة التحاورية، وعرضتا الرسالة المشتركة التي أعدتها كيانات الأمم المتحدة التي تتألف منها الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وقدم ممثلو ما مجموعه 61 حكومة مداخلاتهم في اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى. كما استفاد المجتمعون من العروض التي قدمتها في الجلسة الافتتاحية للجنة المديرةُ التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليت، ونائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) آن تاتوايلر باسم الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ورئيسة منظمة مزارعي البلدان الأفريقية إليزابيث أتانغانا.
	3 - ورحب المشاركون بنظر اللجنة في الموضوع ذي الأولوية. تشكل النساء والفتيات الريفيات نسبة كبيرة من سكان العالم وهنَّ عناصر فاعلة هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني. فالمرأة الريفية تضطلع بدور هام في الزراعة في جميع أنحاء العالم، وبطائفة واسعة من الأعمال الزراعية وغير الزراعية، بالإضافة إلى المهام المنزلية مثل رعاية الأطفال والمسنين. وهي تؤدي دورا حيويا في ضمان وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم. ويشهد الدور المحوري للمرأة الريفية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، اعترافا متزايدا. 
	4 - ومع ذلك، ما زالت النساء والفتيات الريفيات محرومات في العديد من المناطق الريفية مقارنة برجال وفتيان الريف ونساء وفتيات المدن. فالفقر لا يزال ظاهرة يغلب عليها الطابع الريفي تلقي عبءً ثقيلا على كاهل النساء والفتيات. كما أن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتقلُّب أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، تؤثر على المرأة الريفية تأثيرا غير متناسب.
	5 - بيد أنه دون تغلُّب المرأة الريفية على الفقر والجوع عقبتين رئيسيتين هما انعدام أو محدودية فرص الاستفادة من الأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى. وقد حدا ذلك بعدد من البلدان إلى إقرار أحكام قانونية ودستورية لتحسين فرص استفادة المرأة من الأرض، شملت أحكاما تتعلق بحقوق حيازة الأرض وإصدار سندات ملكية مشتركة للأرض بين الزوجين. ومع ذلك، فمن الضروري إدخال إصلاحات زراعية أوسع نطاقا تراعي الاعتبارات الجنسانية وتضمن تكافؤ فرص المرأة في الاستفادة من الأرض وفي تملّكها.
	6 - إن انعدام القدرة على امتلاك الأرض يحد من قدرة المرأة على الاقتراض. لذا يعمل العديد من البلدان على تعزيز فرص حصول المرأة الريفية الفقيرة على التمويل، لا سيما من خلال برامج القروض المتناهية الصغر التي غالبا ما تكون مقترنة ببرامج تدريبية في مجالات محو الأمية المالية والمبادرة بالمشاريع والإدارة وغيرها من البرامج التدريبية ذات الصلة. كما تشكل إمكانية الحصول على قروض من دون ضمانات أو على قروض مدعومة أو من دون فائدة، أو تخصيص نسبة محددة من الائتمانات المصرفية للمرأة، تدابير فعالة لتوسيع نطاق التمويل. بيد أنه كي يتسنى للمرأة الريفية تحقيق الاستمرارية لأعمالها وتوسيع نطاقها وزيادة الإنتاجية الزراعية، فهي تحتاج إلى امتلاك القدرة على الاستفادة من الخدمات المالية ”الكلية“ السائدة. وقد أدت التعاونيات النسائية دورا أساسيا في تمكين المرأة من الحصول بشكل جماعي على الخدمات المالية.
	7 - ومع أن المرأة تضطلع بدور هام في إنتاج الأغذية، فإن قدرتها على الوصول إلى الأسواق لا تزال محدودة. وقد استحدثت بعض البلدان برامج تشتري بموجبها جهات حكومية المنتجات الزراعية المحلية من الزراعة الأسرية لصالح المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات العامة. والمستهدَف من هذه البرامج هن المزارعات تحديدا وتُدفع لهن أسعار جيدة لقاء منتجاتهن. ويمكن لزيادة فرص وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها الهواتف النقالة، أن تسهل أيضا اطلاع المزارعات على المعلومات المتعلقة بالسوق وفتح أسواق جديدة أمامهن.
	8 - وتحتاج المرأة الريفية أيضا إلى تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد الإنتاجية كالأسمدة والبذور والأدوات للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي. وأظهرت التجربة إحرازَ نتائج إيجابية عندما يُروج تحديدا، من خلال السياسات والبرامج الزراعية، لزراعة المحاصيل المستهلكة محليا مثل الدخن والكسافا والذرة الرفيعة، التي تنتجها المزارعات بشكل أساسي.
	9 - وتتسم المناطق الريفية والنائية بانعدام البنية التحتية العامة، بما في ذلك الطرق والمواصلات العامة، ومرافق المياه والصرف الصحي، ومصادر الطاقة الحديثة، وموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويضاعف هذا النقص في البنية التحتية عبءَ العمل الثقيل الملقى على كاهل المرأة الريفية وما يتسبب به ذلك من افتقارها للوقت. ويمكن لزيادة الاستثمار في البنية التحتية أن تخفف من عبء العمل الكبير - وغير المدفوع في كثير من الأحيان - الملقى على كاهل المرأة في المزرعة والأنشطة غير الزراعية المولدة للدخل، بالإضافة إلى دورها داخل الأسرة. وتساعد مبادرات من قبيل تركيب مضخات المياه، ومعدات تصنيع المواد الغذائية ومصادر الطاقة في التخفيف من عبء العمل على المرأة، وتاليا منحها الوقت للتعلم والتدرب على المهارات، والقيام بأنشطة مجزية.
	10 - واعترافاً بالحاجة إلى زيادة فرص العمل في المناطق الريفية، اعتمد بعض البلدان قوانين هادفة إلى تعزيز توليد العمالة الريفية، كما وضع برامج لضمان العمالة. وتركَّز الكثير من الجهود أيضاً على تدريب المرأة الريفية لمباشرة الأعمال الحرة، وتمكينها من الاستفادة من فرص الأعمال التجارية البالغة الصغر والصغيرة في مختلف القطاعات. واتُخذت خطوات بهدف إصلاح الفصل القائم على الاعتبارات الجنسانية في سوق العمل، من خلال توفير التدريب المهني للمرأة الريفية في المجالات غير التقليدية، كإصلاح ميكانيكا السيارات والاختصاص بالكهرباء، أو في الأسواق والقطاعات الناشئة مثل الهياكل الأساسية الريفية والسياحة الزراعية والسياحة المراعية للبيئة. ولهذه المبادرات دور هام في زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية، وبالتالي في إبطاء هجرة الشابات إلى المناطق الحضرية. لكن الهجرة إلى المدن تبقى واقعاً قائماً بالنسبة للكثير من النساء الريفيات، وينبغي لبرامج التدريب أن تنقل المهارات التي تمكِّن المرأة من تقليص مواطن الضعف التي قد تعاني منها في البيئات الجديدة، بما فيها ما يتعلق بفرص العمل.
	11 - ويُعزى تعرض المرأة الريفية للفقر والجوع، بدرجة كبيرة، إلى الطابع غير الرسمي لمعظم العمالة الريفية، وضعف معايير وحقوق العمل أو انعدامها، وسوء تنفيذ التشريعات واللوائح الوطنية. وسعياً لتدارك هذه المخاطر، تُسهم نُظم الحماية الاجتماعية في بعض البلدان في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المقدَّمة وضمان الدخل. وتدعم بعض الحكومات الفئات الضعيفة من النساء الريفيات عن طريق تقديم الإعانات إليهن، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج التغذية في المدارس للأسر الفقيرة التي تعيش خارج نطاق التأمين الاجتماعي. وقد استجابت عدة بلدان لعدم حصول المرأة الريفية على معاش تقاعدي نظراً لطبيعة العمل الذي تزاوله من غير أجر في المزارع الأسرية والمشاريع غير الزراعية، من خلال إعادة النظر في شروط التغطية داخل النُظم العامة للمعاشات التقاعدية.
	12 - وما برح يولى اهتمام غير كاف لآفة العنف ضد النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. فالمرأة الريفية هي ضحية أشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف العائلي، والاتجار بها. وفي حين وضعت بلدان عديدة قوانين وخطط عمل للقضاء على العنف ضد المرأة، ما زالت المرأة الريفية في أحيان كثيرة تحصل على قدر ضئيل فحسب من خدمات الوقاية والدعم. وفيما تركِّز بعض المشاريع التي تموِّلها الحكومات على المرأة تحديداً في المناطق الريفية والنائية، ثمة حاجة مُلحة إلى إيجاد وسائل مبتكرة لمواصلة توسيع نطاق الخدمات في المناطق التي لا تحصل على خدمات كافية والتي يصعب الوصول إليها. ومن الأمثلة على ذلك استخدام المراكز المتنقلة التي تقدم الدعم إلى الضحايا وتعمل على التوعية بالعنف ضد المرأة.
	13 - وكثيراً ما يكون حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية غير كاف في المناطق الريفية. وعلى وجه الخصوص، يجب إيلاء اهتمام أكبر لتوافر مرافق الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، وذلك للحد من مستويات الوفيات النفاسية ومعدلات اعتلال الأمهات في المناطق الريفية، التي تسجل نسباً عالية في أحيان كثيرة. وقد ثبت أن توسيع نطاق خدمات الرعاية الأولية، وبناء مرافق صحية جديدة، وتدريب القابلات، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للحوامل، تشكل كلها وسائل فعالة لتوسيع نطاق فرص الوصول.
	14 - ويشكل التعليم النظامي والتعليم النظامي غير الرسمي حجر الزاوية من أجل تمكين المرأة الريفية. فهو يحقق منافع اقتصادية ويولِّد فرص عمل ويسهِّل مشاركة المرأة في الحياة العامة. لكن المناطق الريفية كثيراً ما تتسم بقلة فرص الحصول على التعليم والتدريب، فيما تبقى معدلات الأمية عالية بين النساء الريفيات. وأمام هذا الوضع، أنشأت الحكومات مدارس في المناطق الريفية ووفَّرت التعليم المجاني وقدَّمت الحوافز للأسر من أجل تعليم الفتيات، ودعمت برامج محو الأمية للنساء البالغات. ويشكل تنقيح المناهج المدرسية بهدف زيادة المهارات اللازمة للأنشطة المدرة للدخل ممارسة واعدة. ويجري الاضطلاع أيضاً بمبادرات من أجل الارتقاء بمهارات النساء العاملات في المزارع، بما في ذلك التدريب على التقنيات الزراعية الحديثة للمساعدة في تخفيف أثر تغير المناخ، وتنمية إلمامهن بالحاسوب.
	15 - وأُحرز تقدم في تعزيز مشاركة المرأة الريفية واضطلاعها بدور قيادي في الحياة العامة والسياسية. ونفَّذ العديد من البلدان مبادرات لزيادة عدد النساء على مختلف مستويات الحكم، بوسائل منها التدابير الخاصة المؤقتة، والعمل الإيجابي، ونظام الحصص مقروناً بتدريب المرشحات لمناصب والمسؤولات المنتخَبات. لكن يتعين بذل المزيد من الجهود لمواصلة زيادة تمثيل المرأة الريفية في البرلمانات الوطنية والمجالس المحلية والإدارة العامة، وعلى المستويات العليا من صنع القرار في جميع المجالات.
	16 - وعند وضع السياسات المراعية للمنظور الجنساني، وتخصيص الموارد والتخطيط على المستويين الوطني والمحلي من أجل تحقيق نتائج مستدامة، يجب أن تؤخذ في الحسبان حقوق المرأة الريفية وأولوياتها واحتياجاتها، بما في ذلك حجم العمل الواقع على عاتقها وافتقارها إلى الوقت. ويشكل إجراء مشاورات محلية أو وطنية مع المرأة الريفية إحدى الوسائل الكفيلة بمراعاة أولوياتها في إطار السياسات والميزانيات والتخطيط، فيما يبقى الحوار المستمر مع المرأة الريفية عاملاً رئيسياً لتنفيذ هذه الأدوات تنفيذاً فعالاً ومفيداً.
	17 - وتضطلع المنظمات الريفية، بما في ذلك منظمات المزارعين والتعاونيات، بدور هام في إسماع صوت المرأة الريفية والنهوض بحقوقها وتعزيز التنمية الريفية. واعترافاً بهذه الفوائد، تعمل بعض البلدان على تسهيل إنشاء التعاونيات والمنظمات الريفية المؤلفة من النساء حصرا، وبناء القدرات فيها. وهناك عدد متزايد من الأمثلة الجيدة حيث تنشئ النساء الريفيات منظمات لمواصلة تنمية مجتمعاتهن الريفية. لكن ثمة حاجة لبذل المزيد من الجهود بغية تعزيز دور المرأة الريفية في منظمات المزارعين والمنظمات المجتمعية الحالية، ولا سيما في المواقع القيادية.
	18 - واتفق المشاركون على أن العديد من الأطر السياساتية والقانونية ما زالت لا تستجيب بشكل مناسب وكافٍ لتحسين وضع المرأة الريفية، وأن التدخلات المخصصة، المحدودة، لا يمكن أن تُفضي على الأمد الطويل إلى التغير المنهجي اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين. فهناك حاجة ماسة إلى سياسات وبرامج شاملة مراعية للاعتبارات الجنسانية، بما يشمل مزيداً من الاتساق بين أولويات المرأة الريفية وسياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات واستراتيجيات التنمية. وقد أدمج عدد من البلدان المنظور الجنساني في عمليات التخطيط والميزنة والرصد داخل الوزارات القطاعية والحكومات المحلية. وينبغي أن تكثَّف هذه الجهود وأن يوسَّع نطاقها لتهيئة بيئة سياساتية مؤاتية لتمكين المرأة الريفية.
	19 - ويعد النهج القائم على حقوق الإنسان المنبثق من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نهجاً ضرورياً لتمكين المرأة الريفية. وتتضمن الاتفاقية مادة محددة - هي المادة 14 - المتعلقة بحالة المرأة الريفية، والتي تدعو الدول الأطراف كافة إلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ولهذا، ينبغي للاتفاقية بوجه عام والمادة 14 بوجه خاص أن توجها بصورة دؤوبة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الريفية.
	20 - ومن الضروري أن تُستعرض قوانين الأسرة بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالملكية والإرث والضمان الاجتماعي وأن تُرصد وتقيم بانتظام لتحديد وتصحيح أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة والفتاة في الريف. وبما أن التسجيل المدني هو الأساس لممارسة العديد من الحقوق، فإنه من الضروري بذل جهود متضافرة لضمان تسجيل جميع النساء والفتيات في الريف. وعلاوةً على ذلك، ما زالت المرأة الريفية، في العديد من البلدان، لا تملك وثائق الهوية الوطنية اللازمة لممارسة حقها في التصويت والملكية ووراثة الممتلكات وطلب القروض والحصول على الخدمات الأساسية. فتوفير هذه الوثائق يكفل معاملة المرأة الريفية على أنها مواطنة تتمتع بحقوق متساوية. ولكي تمارس المرأة الريفية حقوقها، يتعين أن تدرك ما لها من حقوق وأن تتمكن من الحصول على المعلومات والخدمات القانونية. وقد ثبت جدوى حملات التوعية والأيام الوطنية التي نُظمت للمرأة الريفية في هذا الصدد.
	21 - وينبغي للسياسات والبرامج ألا تراعي الاختلافات بين الفئات الحضرية والريفية فحسب، بل أن تدرك أيضاً أن النساء الريفيات لا يشكلن فئة متجانسة. فظروفهن تختلف بناءً على أسس كثيرة، مثل عمرهن وانتمائهن الإثني ووضعهن الضعيف، مثل وضع المهاجرات أو المشردات داخلياً. كما تواجه نساء الريف تباينات في إمكانية حصولهن على الأصول المنتجة وإتاحة الفرص أمامهن. ويمكن أن تشكل الدراسات الاستقصائية للاحتياجات أداةً فعالة في تحديد واستهداف أولويات المرأة الريفية بناء على هذه الأسس. 
	22 - وتوافر البيانات والأدلة الموثوقة عن المرأة الريفية ومساهمتها في اقتصادات المجتمعات ورفاهها هما أمران حاسمان لتحقيق فهم أفضل لأولوياتها ووضع السياسات التي من شأنها أن تعالج هذه الأولويات معالجةً فعالة. وقد تبادل عدد من البلدان ما لديها من خبرات في تعزيز نظم جمع البيانات وإقامة الأدلة من خلال تقييمات تراعي الفوارق بين الجنسين. ويتعين إيلاء أولوية قصوى للاستثمارات في جمع البيانات ولوضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق وهامة ومحددة زمنياً. وفي الوقت ذاته، ثمة حاجة للقيام على نطاق واسع باستخدام البيانات المتوفرة حالياً وتحليلها بصورة أفضل كثيراً أثناء وضع السياسات وتنفيذها.
	23 - ومن الضروري تعزيز التعاون بين جميع الجهات صاحبة المصلحة على المستوى الوطني، بما فيها الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنفيذ جدول الأعمال الطموح اللازم لتغيير حياة المرأة الريفية. ويكتسي أيضاً التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات القطاعية أهميةً حاسمة لتعزيز عمليات وضع السياسات. ولدى العديد من البلدان لجان مشتركة بين الوزارات تتولى بمزيد من الفعالية مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية. وغالباً ما يكون للآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين دور فعال في تيسير هذا التعاون بما يعود بالفائدة على المرأة الريفية، ويمكن لهذه الجهود أن تؤدي أيضاً إلى زيادة الاستثمارات لصالح المرأة الريفية.
	24 - ويعد التعاون الدولي، ولا سيما المساعدة الإنمائية الرسمية، ضرورياً لتمكين المرأة الريفية. بيد أن تمويل الجهة المانحة لتمكين المرأة الريفية لا يزال مشتتاً وحتى أنه قد يتناقص على الخلفية الحالية للأزمات العالمية. ومن الضروري بذل جهود إضافية لبلوغ هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المتمثل في نسبة 7,. في المائة من الدخل القومي الإجمالي، وضمان استفادة المرأة الريفية من هذا التعاون. وينبغي للمبادرات المحلية التي تتزعمها المرأة الريفية أن تستفيد من التمويل الدولي. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي لكيانات منظومة الأمم المتحدة أن تعطي الأولوية للتنمية الزراعية والريفية المراعية للمنظور الجنساني أثناء دعمها للدول الأعضاء على المستوى الوطني.
	25 - وينبغي أيضاً تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتبار أنه قد يصبح أداة فعالة لتبادل الحلول المؤكدة لتمكين المرأة وتكرارها. وينبغي للبلدان التي أدمجت بنجاح احتياجات صغار المزارعين، ولا سيما المزارعات منهم، في السياسات الوطنية للزراعية والتنمية الزراعية، أن تُطلع بلداناً أخرى على تجربتها. ويمكن جمع الممارسات السليمة وتبادلها في إطار لجنة وضع المرأة.
	26 - وبين مشاركون أن للموضوع ذي الأولوية للدورة السادسة والخمسين للجنة صلة مباشرة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة القادم (ريو+20). وأن تغير المناخ، بما في ذلك نقص التنوع البيولوجي والجفاف والتصحر، شديد التأثير بوجه خاص على الآفاق الاقتصادية لصغار المزارعين. ولهذا ينبغي أن تتجلى بقوة حقوق المرأة الريفية وأولوياتها، وكذلك الغذاء والأمن الغذائي، في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

