الوثيقة  – C 2013/3اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4102-4102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 4102-4102
املذكرة اإلعالمية رقم  – 2يونيو/حزيران 4102

جعل وظيفة املساواة بني اجلنسني يف عمل منظمة األغذية والزراعة أكثر تكامالً وبروزاً

امللخص :تعطي هذه املذكرة معلومات عن الرتتيبات التنظيمية اليت يعمل املدير العام حالياً على وضعها استجابة
لطلبات البلدان األعضاء حرصاً على تكامل وظيفة منظمة األغذية والزراعة (الفاو) املتصلة باملساواة بني اجلنسني وعلى
إبرازها على النحو الالزم يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4102-4102ويف برنامج العمل وامليزانية للفرتة
 .4102-4102وسيجري على وجه التحديد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  4102-4102تغيري اسم مكتب
الشراكات والدعوة وتنمية القدرات ليصبح مكتب الشراكات والشؤون اجلنسانية والدعوة وتنمية القدرات.
أوالً – تكامل وظيفة املساواة بني اجلنسني يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 4102-4102

 -0تراعي اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4102-4102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  4102-4102دور الوظيفة
املتصلة باملساواة بني اجلنسني من خالل أخذ االعتبارات اجلنسانية بعني االعتبار يف خمتلف أنشطة املنظمة باعتبارها
موضوعاً مشرتكاً بني األهداف االسرتاتيجية اخلمسة اجلديدة 1.وسيتم ضمان االسرتاتيجية واملقاربة وجودة اخلدمات
للعمل املشرتك يف جمال املساواة بني اجلنسني وسيجري قياسها بواسطة مؤشرات رئيسية لألداء تندرج يف إطار اهلدف
2
السادس يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية.
 -4وبهذه الطريقة ،يؤمّن اإلطار اجلديد للنتائج اخلاص باملنظمة واملبيّن يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل
وامليزانية درجة أكرب من الشفافية وضمانة لتكامل املساواة بني اجلنسني يف مجيع أنشطة املنظمة .ويتماشى هذا أيضاً مع
قرار املؤمتر الصادر يف سنة  " 4112أن يُدمج املنظور اجلنساني إدماجاً كامالً يف اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة
3
األجل ،وأال تظل هناك خطة عمل منفصلة بشأن املنظور اجلنساني والتنمية".
 -3وجيري العمل حالياً على وضع خطط عمل األهداف االسرتاتيجية اليت سيتم تنفيذها مع إيالء العناية الواجبة
للموضوع املشرتك للمساواة بني اجلنسني حرصاً على التكامل املطلق لألبعاد واملقاربات اجلنسانية يف العمل الرباجمي
للمنظمة .وعالوة على ذلك ،مت تعيني خرباء يف الشؤون اجلنسانية يف كل فريق من الفرق األساسية املعنية باألهداف
االسرتاتيجية .ومن شأن هذا كلّه أن يكفل املواءمة التامة بني املتطلبات اجلنسانية يف خمتلف مراحل إعداد برنامج
العمل وامليزانية للفرتة  4102-4102وتطبيقه ومراقبته ورفع التقارير عنه.
 1الفقرات  02-01و 231-243يف الوثيقة .C 2013/3 MTP/PWB
 2الفقرة  3-201يف الوثيقة .C 2013/3 MTP/PWB
 3الفقرة (0ب)( )4من منطوق القرار .CR 10/2009

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org

ثانياً – إبراز وظيفة املساواة بني اجلنسني على حنو أكرب يف ايهيكل التنظيم
 -2رداً على طلبات البلدان األعضاء خالل مناقشة اقرتاحات اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية ،اختذ
املدير العام تدابري لتعديل الرتتيبات التنظيمية حبيث تربز فيها وظيفة املنظمة املتصلة باملساواة بني اجلنسني على أعلى
املستويات ،فضالً عن تكاملها مع العمل واملقاربة املوضوعية للمنظمة.
 -2وكان اجمللس يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف شهر أبريل/نيسان " 4103أكد أهمية  ...األنشطة
املتصلة باملساواة بني اجلنسني" يف سياق اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية 4.وأقرّ أيضاً طلب االجتماع
املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية يف شهر مارس/آذار  4103من أجل "إبراز املساواة بني اجلنسني على النحو الكايف"
يف اهليكل التنظيمي 5.وهذا ما أكّدت عليه البلدان األعضاء يف املناقشات الالحقة للخطة املتوسطة األجل/برنامج العمل
وامليزانية ،خاصة أثناء املداخالت يف االجتماع األول ألصدقاء الرئيس يف  44مايو/أيار .4103
 -6وعليه ،قرر املدير العام اختاذ ترتيبات من شأنها تعزيز إبراز املساواة بني اجلنسني يف اهليكل التنظيمي للفاو.
وستبقى مجيع األعمال الفنية املتصلة بتحليل الدراسات والسياسات اجلنسانية يف موقعها احلالي يف إدارة التنمية
االقتصادية واالجتماعية داخل شعبة القضايا اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية واليت ستكون مسؤولة أيضاً
عن تنسيق املوضوع املشرتك املتصل باملساواة بني اجلنسني ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع وتقديم الدعم الف ي للفرق
األساسية املعنية باألهداف االسرتاتيجية.
 -2وباإلضافة إىل العمل الف ي القائم واملتصل بتحليل الدراسات والسياسات اجلنسانية يف شعبة احلماية االجتماعية،
سيتم اجلمع بني خمتلف اخلربات املتصلة بالدعوة إىل مناصرة الشؤون اجلنسانية والشراكات وبناء القدرات ذات الصلة
6
وتعزيزها ضمن مكتب الشراكات والدعوة وبناء القدرات.
 -1وسوف يستفيد تدعيم مكتب الشراكات والدعوة وبناء القدرات من أوجه التآزر والتكامل املوجودة طبيعياً بني العمل
يف جمال املساواة بني اجلنسني والوظيفة املتصلة بالشراكات والدعوة وبناء القدرات .وسيتم من خالله أيضاً اإلعالء من
شأن املساواة بني اجلنسني حيث سيوضع للمرة األوىل يف أعلى مراتب اهليكل التنظيمي وسيكون مسؤوالً أمام املدير العام
مباشرة.

 4الفقرة (2هـ) يف الوثيقة .CL 146/REP
 5الفقرة (2د) يف الوثيقة .CL 146/5
 6الفقرتان  442-441يف الوثيقة .C 2013/3

 -2وعليه ،سيكون املكتب مسؤوالً عن عدد من الوظائف املتصلة باملساواة بني اجلنسني مبا فيها:
(أ) إشراك الشركاء اخلارجيني من منظار جنساني داخل األمم املتحدة واملنظومة املتعددة األطراف والقطاع
اخلاص واجملتمع املدني واملنظمات النسائية وشركاء آخرين؛
(ب) الدعوة إىل اعتماد اخليارات املراعية لالعتبارات اجلنسانية والعادلة من الناحية االجتماعية يف السياسات
الغذائية والزراعية للحكومات األعضاء؛
(ج) دعم البلدان األعضاء وموظفي املنظمة يف املقر الرئيسي ويف املقار امليدانية لتطوير وتعزيز القدرة على اعتماد
منظورات جنسانية من شأنها أن تزيد من فعالية الربامج والسياسات؛
(د) ودعم تنفيذ املوضوع املشرتك املتصل باملساواة بني اجلنسني يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع.
 -01وعليه ،سيجري يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  4102-4102تغيري اسم مكتب الشراكات والدعوة وبناء
القدرات ليصبح مكتب الشراكات والشؤون اجلنسانية والدعوة وبناء القدرات.

