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  جلنة وضع املرأة
   واخلمسونالسادسةالدورة 

 ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧
 من جدول األعمال) ج (٣ و “١”) أ (٣البندان 

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

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

ــام    ـــي جمـــاالت االهتمـ ــا فــ ــراءات الواجـــب اختاذهـ واإلجـ
املوضـوع  : احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات     

متكني املرأة الريفية ودورها يف القـضاء علـى         : ذو األولوية 
   لتنمية والتحديات الراهنةالفقر واجلوع ويف ا

تعمــيم مراعــاة املنظـــور اجلنــساين واحلـــاالت املتــصلة بـــه     
       ومسائل برناجمية

  الريفية دور احلوكمة واملؤسسات املراعية للمنظور اجلنساين يف متكني املرأة    
    

  قموجز املنّس    
  
 بـشأن حواريـة للخـرباء   ، عقـدت جلنـة وضـع املـرأة حلقـة           ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٩يف    - ١

 .“دور احلوكمــة واملؤســسات املراعيــة للمنظــور اجلنــساين يف متكــني املــرأة الريفيــة  ”موضــوع 
متكـني املـرأة الريفيـة    ”يف إطار نظر اللجنة يف املوضوع ذي األولوية      احلوارية  واندرجت احللقة   

  .“ودورها يف القضاء على الفقر واجلوع ويف التنمية والتحديات الراهنة
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احللقـة   وشـارك يف .  الـسيد فيليبـو تـشينيت، نائـب رئيـسة اللجنـة         ناقـشة امل تنـسيق    توىلو  - ٢
ــسيد  ــو نيماغــا،  ةكــل مــن ال ــشارة وامل بينت ــة الست ــرأة   املتقني ــسانية ومتكــني امل ــة باملــسائل اجلن عني

ويــريل ريفــاروال، تيــودورو  والــسيد أنــدريس ؛ مــايل،وزارة شــؤون املــرأة والطفــليف اقتــصاديا 
، بيـسور   والـسيدة ليِلـي  ؛ بـاراغواي ،وزارة الزراعـة والثـروة احليوانيـة   لـدى  نائب وزير الزراعـة   

، وهــي منظمــة غــري حكوميــة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة؛ والــسيد  سة منظمــة صــوت التغــيريمؤسِّــ
  .ستشار يف ديوان رئيس وزراء مجهورية مولدوفااملفيكتور لوتينكو، 

التــصدي أشــكال  ا يف بلــورةوأكــد املتكلّمــون أن املــرأة الريفيــة تــؤدي دورا حامســ       - ٣
 األزمـة االقتـصادية     ، مبـا يف ذلـك      األخـرية  عامليـة للتحديات اإلمنائية والفقر واجلوع واألزمـات ال      

 ،وينطـوي متكـني املـرأة الريفيـة علـى منـافع مجـة          .  وتقلب أسـعار األغذيـة وتغـري املنـاخ         ،واملالية
ومـع ذلـك، مـا زالـت املـرأة      . القوميـة االقتـصادات  ويف ذلك بالنسبة ألسرهتا واجملتمع احمللي        مبا

ولكي يتـسىن   . الريفية تواجه حواجز كبرية حتول دون متتعها الكامل مبا هلا من حقوق اإلنسان            
ــان إل  ــاتإطــالق العن ــة،  ا مكان ــرأة الريفي ــد مــن  مل ــق    ال ب ــة عــن طري ــة سياســاتية متكيني ــة بيئ هتيئ

العالقــات غــري املتــساوية بــني  حتويــل هبــدفاحلوكمــة واملؤســسات املراعيــة للمنظــور اجلنــساين 
لفـرص علـى قـدم املـساواة     التمتـع بـاحلقوق وا  مـن  املـرأة  حتـرم  اجلنسني وتغيري النظم العامة الـيت    

  .الرجل مع
وألقى املتكلمون الضوء على تعميم املنظور اجلنساين باعتباره استراتيجية هامة لكفالـة              - ٤

دمات ذات الــصلة باحلوكمــة مراعيــة  أن تكــون العمليــات والــسياسات والقــوانني وتقــدمي اخلــ  
 يف سياسـاهتا الوطنيـة      ا جنـساني  امنظوراليت أدرجت   عدد البلدان   يتزايد  و. لالعتبارات اجلنسانية 

شمل وتـ .  الوطنيـة  التنميـة الريفية، من قبيل سياسات احلد من الفقـر وخطـط            املرأة   اليت تؤثر يف  
وأُنــشئت وحــدات . رأة الريفيــةملــا تركّــز علــى ابعــض سياســات املــساواة بــني اجلنــسني أحكامــ

 يف الــوزارات املختــصة لــدعم املــساواة بــني اجلنــسنيتنــسيق معنيــة مبــسائل جهــات جنــسانية أو 
  . تعميم مراعاة املنظور اجلنساينتنفيذ استراتيجية

ــه،  ويف   - ٥ ــزال الوقــت ذات ــة مــع سياســات املــساواة بــني    ال ت ــسياسات القطاعي مواءمــة ال
 بــذل جهــود متــضافرة لــصياغة هنــج شــامل ومتــسق ، ممــا يــستلزم تــصطدم بالتحــدياتاجلنــسني

ــب   ــدد اجلوان ــومتع ــة ل ــرأة الريفي ــة    . تمكني امل ــسياسات التمييزي ــوانني وال ــتعني اســتعراض الق وي
وال بـد أن تراعـي مجيـع اخلطـط والـسياسات اإلمنائيـة القطاعيـة، مبـا فيهـا سياسـات              . وتنقيحها

  .ملرأة الريفية على حنو أكثر انتظاماالتجارة الدولية واالقتصاد الكلي، حالة ا
إال أنـه مل يَواكـب    ،يف اسـتحداث األطـر القانونيـة والـسياساتية    ولقد أُحرز تقدم مهـم        - ٦

ضـرورة التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـات واالتفاقـات          على   املشاركون   شّددو. بالتنفيذ الفعال دائما  
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لقوانني الوطنية السارية، وال سـيما      اكذلك على   ، و  على عاتقها   احلكومات أخذهتاالدولية اليت   
يــتعني أن وباإلضــافة إىل ذلــك، . تلــك املتعلقــة حبــصول املــرأة علــى األرض وحقهــا يف املــرياث 

  .القدرة على املطالبة حبقوقهاأن متتلك القوانني والسياسات السارية وب تكون املرأة على علم
ــّد  - ٧ ــساين أداة فّعا  وتع ــة للمنظــور اجلن ــة املراعي ــق   امليزن ــة لتحقي ــرأة يف  الل ــصاحل امل ــائج ل نت

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، يـتعني أن تعمـل           .  القطـاع الزراعـي    يف ذلـك  اجملاالت القطاعيـة كافـة، مبـا        
احلكومـات علـى بنـاء وتعزيـز القـدرات يف جمـال امليزنـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين يف أوسـاط            

لتنفيــذ د مــن املــوارد العامــة مزيــوينبغــي ختــصيص . ومقــدمي اخلــدماتاملــسؤولني احلكــوميني 
وينبغــي أيــضا تــوفري املــوارد الكافيــة  . الــسياسات والــربامج الــيت تلــيب احتياجــات املــرأة الريفيــة 

ــة        ــة املعني ــات الوطني ــضاياها، وال ســيما اآللي ــة وتناصــر ق ــرأة الريفي ــدعم امل ــيت ت للمؤســسات ال
عنية باملـسائل اجلنـسانية ضـمن       املجهات التنسيق   باملساواة بني اجلنسني، والوحدات اجلنسانية و     

  .الوزارات املختصة
بطـرق منـها     ودعا املشاركون إىل زيادة األخذ بتقييم االحتياجات يف املنـاطق الريفيـة،             - ٨

واملنظمات النسائية، من أجل دعم حتسني وضـع        املرأة الريفية   املشاورات واحلوارات مع    إجراء  
ــة   ــرأة الريفي ــصاحل امل ــذها ل ــسياسات وتنفي ــيت   ومي. ال ــساعد الدراســات االستقــصائية ال كــن أن ت

االحتياجــات والتحــديات املتعــددة اجلوانــب الــيت تواجــه  ُتجــرى يف املنــاطق الريفيــة يف توضــيح
. شد هبــا عمليــة إعــداد الــسياسات املــرأة الريفيــة وتــؤدي إىل حتــسني فهمهــا، وينبغــي أن تــستر  

 بـدون أجـر، فـال بـد مـن بـذل       ه عمـال كان العمل الذي تقوم به املرأة الريفية هو يف معظم       املو
هذه املسامهة يف نظم احلسابات القومية، بـالنظر إىل الـدور األساسـي          إلدراج  املزيد من اجلهود    

وينبغي تعزيز قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنيـة     . هلذا العمل يف التنمية الريفية واألمن الغذائي      
ظور جنساين يف صـلب استقـصاءات   مجع بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس وإدراج من       ليتسىن  

  .األسر املعيشية
وتــستلزم املــساءلة، باعتبارهــا عنــصرا أساســيا مــن عناصــر احلوكمــة الرشــيدة، رصــد      - ٩

وتقييم أداء احلكومات يف جمال وضع السياسات والتنفيـذ وتقـدمي اخلـدمات، واختـاذ إجـراءات                 
إطـار املـساءلة املراعيـة للمنظـور        ويف سـياق    .  األداء التقصري يف يف حالة   إصالحية  تصحيحية أو   

اجلنــساين، يــتعني تقيــيم قــرارات الــسلطات العامــة مــن حيــث مــدى تلبيتــها الحتياجــات املــرأة   
ــا ملــ والرجــل و ــة       . صاحلهمامراعاهت ــة املعني ــات الوطني ــضطلع اآللي ــدان، ت ــن البل ــد م ــي العدي فف

وهنـاك أيـضا    .  اجلنسني باملساواة بني اجلنسني برصد وتقييم اإلجراءات احلكومية للمساواة بني        
مــدى مراعــاة سياســاهتا وبراجمهــا للمنظــور وتقيــيم رصــد بالــوزارات املختــصة أمثلــة علــى قيــام 

 الرصـد والتقيـيم،     ذاا هلـ   اجلنـسانية أساسًـ    لالعتبارات  املراعية ؤشراتامل أحيانا   ّتخذُتو. اجلنساين
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بـذل  بيـد أنـه ال يـزال يـتعني          .  اجلنساين أداةً أخرى لـضمان املـساءلة       التأثريوتعّد عمليات تقييم    
من أجل تقييم التقدم احملرز يف متكني املـرأة تقييمـا منتظمـا، مبـا يف ذلـك تـوفري                    جهود متضافرة   

  .التمويل املستمر ألنشطة الرصد وآلياته
 سـتفادة مـن   وما زالت املـرأة الريفيـة يف العديـد مـن أحنـاء العـامل تواجـه احلـواجز يف اال                      - ١٠

امليــاه واملرافــق الــصحية واحلمايــة االجتماعيــة مبــا يف ذلــك األساســية، والبنيــة التحتيــة اخلـدمات  
 أبـرز و. املعلومات والتكنولوجيات احلصول على   واخلدمات املالية والتعليم والرعاية الصحية، و     

من املبادرات تشمل الربامج املوجهة مباشرة للمرأة الريفيـة بوسـائل مـن بينـها       مجلة  املشاركون  
  .  سبيل املثال اإلعانات املالية أو التحويالت النقدية املشروطةعلى
يف املهـارات وبنـاء القـدرات    الكتـساب  عدد من البلدان تنفيذ أنشطة التدريب     وشهد    - ١١

جلهــود  ا املــشاركوننــاولوت. مــن قبيــل حفــظ األغذيــة وتــصنيعها وتعبئتــها وتــسويقهاجمــاالت 
قدمي اخلدمات لكـي ُتـصبح أكثـر مراعـاة للمنظـور اجلنـساين             الرامية إىل حتويل اهلياكل احلالية لت     

وتستجيب الحتياجات السكان احملليني عـن طريـق إجـراء مـشاورات مباشـرة مـع املـستفيدين،           
وأيــضا لبنــاء قــدرات مقــدمي اخلــدمات لكــي يــصبحوا أقــدر علــى االســتجابة ألولويــات املــرأة 

، مولـدوفا  يف مجهوريـة  “النافذة املوحدة”ج  منوذوعلى سبيل املثال، يقدم     . الريفية واحتياجاهتا 
 مـن اخلـدمات، تـشمل تـسجيل         طائفة متعددة اخلدمات يف بلدان أخرى،        أخرى املماثل ملراكز 

مباشرة األعمال احلـرة وخـدمات      وتطوير   وتفتيش العمل     الزراعي األراضي وخدمات اإلرشاد  
املنـاطق الريفيـة الوصـول      الرجـل واملـرأة يف       يف موقـع فعلـي واحـد يـسهل علـى             ، وذلـك  العمالة
وأسهمت السياسات املراعية لألسرة من قبيل إجـازات األبـوين للمـرأة والرجـل وتوسـيع                . إليه

نطاق خدمات رعاية األطفال يف املناطق الريفية يف هتيئـة الفـرص للمـرأة الريفيـة لطلـب العمـل                    
  .بأجر واحلصول عليه

مات، يكتـسي حـصوهلا علـى األصـول       وباإلضافة إىل حصول املـرأة الريفيـة علـى اخلـد            - ١٢
ــة  واألدوات ، واخلــدمات املاليــة واالئتمــان  ، والــسيطرة عليهــا، مبــا يــشمل األراضــي    اإلنتاجي

فقــد أســهمت اإلصــالحات الزراعيــة وبــرامج . لــتمكني املــرأة الريفيــةواملعــدات، أمهيــة حامســة 
 وحمــاكم املنازعــات   متليــك األراضــي املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية وأمنــاء املظــامل اخلاصــة       

ــة علــى األراضــي وحيازهتــا    وســاعدت الــصناديق . العقاريــة، يف النــهوض حبــصول املــرأة الريفي
لمـرأة الريفيـة يف توسـيع نطـاق حـصوهلا علـى             ل املوّجهـة اخلاصة وبرامج االئتمان البـالغ الـصغر        

ذلت أيـضا   وبُـ . شراء األدوات واملعـدات الـضرورية     مبقدورها  االئتمان والتمويل، إذ بات ذلك      
ألعــراف الثقافيــة والقــوانني املدّونــة والعرفيــة التمييزيــة الــيت مــا فتئــت تقّيــد    ل للتــصديجهــود 

  . أو تنكرها عليهااإلنتاجيةوصول املرأة الريفية إىل األصول 
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ــات      - ١٣ ــرأة يف احلكوم ــشاركة امل ــسهم م ــة،  وت ــة واحمللي ــدمي  يف والوطني ــة وتق اإلدارة العام
ــادة مراعــاة ،ؤســسات حلقــوق املــرأة وأولوياهتــا واحتياجاهتــا   يف اســتجابة امل،اخلــدمات  ويف زي

 مراكـز بيد أن املرأة الريفية كـثريا مـا تكـون غائبـة عـن       . السياسات والربامج للمنظور اجلنساين   
وعـدم  ، التارخييـة واالجتماعيـة واملؤسـسية   وعمليات ومؤسسات صـنع القـرار بـسبب احلـواجز          

ــشبكات غــري    ــة وصــوهلا إىل ال ــة، إمكاني ــة وأ و الرمسي ــراف الثقافي ــة  شــكالاألع ــز املوجه  التحي
وقد تواجه فئات معينـة مـن نـساء املنـاطق الريفيـة، مـن قبيـل نـساء الـشعوب األصـلية،            . ضدها

ــمــن حيــث  إضــافية حــواجز  ــرارات ةشاركامل ــل يف    .  يف صــنع الق ــة التمثي ــرأة قليل ــزال امل ــال ت ف
يف  وأبــصفتها عــضوا ســواء ت الريفيــة، منظمـات املــزارعني والتعاونيــات وغريهــا مــن املؤسـسا  

 إملامهــالتــدريب ووجــود معوقــات ثقافيــة وعــدم إىل اة، وذلــك بــسبب افتقارهــا يــمناصــب قياد
ــهوض      . حبقوقهــا وفرصــها  ــة للن ــضافرة ووضــع اســتراتيجيات فعال ــذل جهــود مت ــتعني ب ــذا ي ول

ــة و     ــات الزراعيـ ــة يف التعاونيـ ــا أدوارا قياديـ ــة وتوليهـ ــرأة الريفيـ ــشاركة املـ ــمبـ ــات ائر سـ اجلمعيـ
  . الريفيةوالشبكات

عمليـة إدارة الـشأن العـام       خذت تدابري ترمي إىل تعزيز مشاركة املرأة الريفية يف          وقد اتُ   - ١٤
 األخـذ بنظـام احلـصص، ووضـع         دىفـأ .  صنع القـرار، علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي           ةوعملي

يف الدسـاتري وغريهـا مـن    تدابري خاصـة مؤقتـة أخـرى، وال سـيما عنـدما ُتـدرج       اختاذ املقاييس و 
ــاة العامــة     ــادة كــبرية يف مــشاركة املــرأة يف العمــل الــسياسي واحلي . الــصكوك القانونيــة، إىل زي

وتناولت الكتل أو اللجان الربملانية النـسائية قـضايا املـرأة الريفيـة وأبرزهتـا، وشـجعت مـشاركة         
وال بد من بـذل املزيـد مـن اجلهـود      . ة يف الربملانات ويف اجملالس احمللي      قياديةً ااملرأة وتوليها أدوار  

 اإلصـالح الزراعـي وإعـداد       عمليَتـي الريفيـة بفعاليـة يف      األهداف لزيـادة مـشاركة املـرأة        احملددة  
على سبيل املثال اتبـاع النـهج التـشاركية         منها   احلكومية، بوسائل    املستوياتامليزانية على مجيع    
  .القاعدة مع املرأة الريفيةعريضة وإجراء مشاورات 

ــسيا يف إحــداث        - ١٥ ــة دورا رئي ــاطق الريفي ــسائية يف املن ــشبكات الن ــؤدي املنظمــات وال وت
تراوح بني تلبية االحتياجات األساسية للمـرأة       يعملها  ف. التغيري وحتويل مسار حياة املرأة الريفية     

يف حاالت الطـوارئ أو الرتاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة وبـني إهنـاء العنـف ضـد املـرأة والـدفع               
ــادة    ب . علــى الــصعيد الــسياسي عجلــة متكــني املــرأة اقتــصاديا، وتــشجيعها علــى املــشاركة والقي

ــاء قــدراهتا     مبادراهتــا واالرتقــاء هبــا وتــأمني  ومواصــلة ويــتعني تــوفري الــدعم هلــذه املنظمــات لبن
  .التمويل الكايف هلا وتعزيز تعاوهنا وتآزرها

قاليد األبوية املنحى حتديات كـبرية أمـام    وميكن أن تطرح األعراف واملواقف الثقافية والت   -١٦
اجلنـسانية الـسائدة    القوالـب    لـة فـال بـد مـن وضـع اسـتراتيجيات فعالـة إلزا            . متكني املرأة الريفية  
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وقـد أسـهمت املنـاهج التعليميـة        . وتغيري األعراف والتقاليـد الـيت تنطـوي علـى متييـز حبـق املـرأة               
فيـة وجهـود التوعيـة يف تغـيري املواقـف والـدعم          املراعية للمنظـور اجلنـساين ودعـم القيـادات الري         
  .اجملتمعي للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

د املشاركون على أمهيـة إقامـة شـراكات بـني طائفـة عريـضة مـن اجلهـات املعنيـة                     وشّد  - ١٧
 التعـاون بـني بلـدان       عـدّ وُي. حقوقهـا صـون    متكني املرأة الريفية و    عزيزلجهود الرامية إىل ت    ل دعماً

جلنوب سبيال هاما للبلدان النامية لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة يف التـصدي للتحـديات      ا
التــآزر بــني احلكومــات وكيانــات األمــم املتحــدة  تعزيــز  يــتعنيو. املــشتركة يف املنــاطق الريفيــة

ــة         ــرأة الريفي ــدعم صــوت امل ــة ل ــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادميي داخــل واجملتمــع امل
ــة املؤســسات ــة وغــري احلكومي ــز    .  احلكومي وينبغــي إقامــة الــشراكات بــني الرجــل واملــرأة لتعزي

وتبادهلـا مـن    جيـدة    وضـع ممارسـات واسـتراتيجيات        ال بـد مـن    و. ومتكينها  املرأة الريفية  حقوق
  .الريفية للمشاركة يف اجلهود الرامية إىل متكني املرأةعلى حنو أفضل أجل تعبئة الرجال 
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	10 - وما زالت المرأة الريفية في العديد من أنحاء العالم تواجه الحواجز في الاستفادة من الخدمات والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية، والحصول على المعلومات والتكنولوجيات. وأبرز المشاركون جملة من المبادرات تشمل البرامج الموجهة مباشرة للمرأة الريفية بوسائل من بينها على سبيل المثال الإعانات المالية أو التحويلات النقدية المشروطة. 
	11 - وشهد عدد من البلدان تنفيذ أنشطة التدريب لاكتساب المهارات وبناء القدرات في مجالات من قبيل حفظ الأغذية وتصنيعها وتعبئتها وتسويقها. وتناول المشاركون الجهود الرامية إلى تحويل الهياكل الحالية لتقديم الخدمات لكي تُصبح أكثر مراعاة للمنظور الجنساني وتستجيب لاحتياجات السكان المحليين عن طريق إجراء مشاورات مباشرة مع المستفيدين، وأيضا لبناء قدرات مقدمي الخدمات لكي يصبحوا أقدر على الاستجابة لأولويات المرأة الريفية واحتياجاتها. وعلى سبيل المثال، يقدم نموذج ”النافذة الموحدة“ في جمهورية مولدوفا، المماثل لمراكز أخرى متعددة الخدمات في بلدان أخرى، طائفة من الخدمات، تشمل تسجيل الأراضي وخدمات الإرشاد الزراعي وتفتيش العمل وتطوير مباشرة الأعمال الحرة وخدمات العمالة، وذلك في موقع فعلي واحد يسهل على الرجل والمرأة في المناطق الريفية الوصول إليه. وأسهمت السياسات المراعية للأسرة من قبيل إجازات الأبوين للمرأة والرجل وتوسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال في المناطق الريفية في تهيئة الفرص للمرأة الريفية لطلب العمل بأجر والحصول عليه.
	12 - وبالإضافة إلى حصول المرأة الريفية على الخدمات، يكتسي حصولها على الأصول الإنتاجية والسيطرة عليها، بما يشمل الأراضي، والخدمات المالية والائتمان، والأدوات والمعدات، أهمية حاسمة لتمكين المرأة الريفية. فقد أسهمت الإصلاحات الزراعية وبرامج تمليك الأراضي المراعية للاعتبارات الجنسانية وأمناء المظالم الخاصة ومحاكم المنازعات العقارية، في النهوض بحصول المرأة الريفية على الأراضي وحيازتها. وساعدت الصناديق الخاصة وبرامج الائتمان البالغ الصغر الموجّهة للمرأة الريفية في توسيع نطاق حصولها على الائتمان والتمويل، إذ بات ذلك بمقدورها شراء الأدوات والمعدات الضرورية. وبُذلت أيضا جهود للتصدي للأعراف الثقافية والقوانين المدوّنة والعرفية التمييزية التي ما فتئت تقيّد وصول المرأة الريفية إلى الأصول الإنتاجية أو تنكرها عليها.
	13 - وتسهم مشاركة المرأة في الحكومات الوطنية والمحلية، وفي الإدارة العامة وتقديم الخدمات، في استجابة المؤسسات لحقوق المرأة وأولوياتها واحتياجاتها، وفي زيادة مراعاة السياسات والبرامج للمنظور الجنساني. بيد أن المرأة الريفية كثيرا ما تكون غائبة عن مراكز وعمليات ومؤسسات صنع القرار بسبب الحواجز التاريخية والاجتماعية والمؤسسية، وعدم إمكانية وصولها إلى الشبكات غير الرسمية، والأعراف الثقافية وأشكال التحيز الموجهة ضدها. وقد تواجه فئات معينة من نساء المناطق الريفية، من قبيل نساء الشعوب الأصلية، حواجز إضافية من حيث المشاركة في صنع القرارات. فلا تزال المرأة قليلة التمثيل في منظمات المزارعين والتعاونيات وغيرها من المؤسسات الريفية، سواء بصفتها عضوا أو في مناصب قيادية، وذلك بسبب افتقارها إلى التدريب ووجود معوقات ثقافية وعدم إلمامها بحقوقها وفرصها. ولذا يتعين بذل جهود متضافرة ووضع استراتيجيات فعالة للنهوض بمشاركة المرأة الريفية وتوليها أدوارا قيادية في التعاونيات الزراعية وسائر الجمعيات والشبكات الريفية.
	14 - وقد اتُخذت تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة الريفية في عملية إدارة الشأن العام وعملية صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي. فأدى الأخذ بنظام الحصص، ووضع المقاييس واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أخرى، ولا سيما عندما تُدرج في الدساتير وغيرها من الصكوك القانونية، إلى زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في العمل السياسي والحياة العامة. وتناولت الكتل أو اللجان البرلمانية النسائية قضايا المرأة الريفية وأبرزتها، وشجعت مشاركة المرأة وتوليها أدوارا قياديةً في البرلمانات وفي المجالس المحلية. ولا بد من بذل المزيد من الجهود المحددة الأهداف لزيادة مشاركة المرأة الريفية بفعالية في عمليتَي الإصلاح الزراعي وإعداد الميزانية على جميع المستويات الحكومية، بوسائل منها على سبيل المثال اتباع النهج التشاركية وإجراء مشاورات عريضة القاعدة مع المرأة الريفية.
	15 - وتؤدي المنظمات والشبكات النسائية في المناطق الريفية دورا رئيسيا في إحداث التغيير وتحويل مسار حياة المرأة الريفية. فعملها يتراوح بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة في حالات الطوارئ أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية وبين إنهاء العنف ضد المرأة والدفع بعجلة تمكين المرأة اقتصاديا، وتشجيعها على المشاركة والقيادة على الصعيد السياسي. ويتعين توفير الدعم لهذه المنظمات لبناء قدراتها ومواصلة مبادراتها والارتقاء بها وتأمين التمويل الكافي لها وتعزيز تعاونها وتآزرها.
	16- ويمكن أن تطرح الأعراف والمواقف الثقافية والتقاليد الأبوية المنحى تحديات كبيرة أمام تمكين المرأة الريفية. فلا بد من وضع استراتيجيات فعالة لإزالة القوالب الجنسانية السائدة وتغيير الأعراف والتقاليد التي تنطوي على تمييز بحق المرأة. وقد أسهمت المناهج التعليمية المراعية للمنظور الجنساني ودعم القيادات الريفية وجهود التوعية في تغيير المواقف والدعم المجتمعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	17 - وشدّد المشاركون على أهمية إقامة شراكات بين طائفة عريضة من الجهات المعنية دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة الريفية وصون حقوقها. ويُعدّ التعاون بين بلدان الجنوب سبيلا هاما للبلدان النامية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في التصدي للتحديات المشتركة في المناطق الريفية. ويتعين تعزيز التآزر بين الحكومات وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدعم صوت المرأة الريفية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وينبغي إقامة الشراكات بين الرجل والمرأة لتعزيز حقوق المرأة الريفية وتمكينها. ولا بد من وضع ممارسات واستراتيجيات جيدة وتبادلها من أجل تعبئة الرجال على نحو أفضل للمشاركة في الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الريفية.

