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 تقديرو شكر

 املقر من كل    يف اجلنسني، بني باملساواة املعين الفريق يشكر أن( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة يف التقييم مكتب يود
 امتناننا عن ونعرب. وإجنازه وتنفيذه التقييم هلذا التخطيط يف ومسامهتهما دعمهما على واإلدارة امليدانية، واملكاتب الرئيسي

 وغامبيا وكينيا وغانا وغواتيماال وباراغواي تركيا وجورجيا وقريغيزستان وتونس موريتانيا يف للمنظمة القطرية للمكاتب اأيض  
 والبحر الالتينية وأمريكا اهلادئ، واحمليط وآسيا ألفريقيا، اإلقليمية واملكاتب التقييم، خالل زيارهتا متت اليت والفلبني ونيبال

 . أفريقيا ومشال األدىن والشرق الوسطى، وآسيا وأوروبا الكارييب،
 التقييم ةمسؤول قودهت الذي التقييم فريق وتألف. العمل هذا يف ساهم من كل    يشكر أن التقييم مكتب ويود

( إسبانيا) Mireia Canoو( اهلند) Vasudha Pangareو( السودان) صالح الشاذيل من كل  من ،أروى خالد
 التقييم مسؤويل من الدعم الفريق ىوتلق  (. اهلند) SV Divvaakarو( فنلندا) Pamela Whiteو

Ahmedou Ould Abdallahi وVeridiana Mansour اإلدارية املساعدة ومن Sarah Jaff. 

 املوارد، يف والشركاء األكادميية، واألوساط احلكوميني، للممثلني االمتنان خالص عن يعرب أن التقييم مكتب يود ا،وأخري  
 عملية خالل استفساراتنا على ردوا الذين املنظمة ملوظفي وكذلك اخلاص، والقطاع املزارعني، ومنظمات التنمية، ووكاالت

 .التقييم
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 ز موج
 عام يف فضىأ ما السنني، مر على اجلنسني بني املساواة جمال يف( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة عمل رتطو   لقد -1

 تصميم ومت. األعضاء البلدان جانب من وتأييدها اجلنسني بني املساواة بشأن للمنظمة سياسة أول رسم إىل 2012
 .كافة  الفنية نشاطاهتا يف اجلنسني بني املساواة تعميمل املنظمة تبذهلا اليت هوداجل لتوجيه كإطار  السياسة

 املراجع االسرتاتيجي اإلطار على املنظمة وافقت ،2013 حزيران/يونيو يف املنظمة ملؤمتر والثالثني الثامنة الدورة وخالل -2
 األهداف مجيع يف منهجي بشكل معاجلته تتمل القطاعات بني مشرتك كموضوع  اجلنسني بني املساواة رس خ الذي

 .للمنظمة االسرتاتيجية
 مؤمتر على طرحه سيتم مث ومن 2019 آذار/مارس يف ستعقد اليت دورهتا يف الربنامج جلنة على التقييم هذا وسيعرض -3

 .2019 حزيران/يونيو يف فيه للنظر املنظمة
 اجلنسني بني املساواة سياسة أمهية يف ونظرت. اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل بتقييم التقييم عملية وقامت -4

 بني املساواة حتقيق يف احملرز والتقدم تنفيذها فعالية ويف ،اجلنساين املنظمة لعمل الرئيسية التوجيهية األداة بوصفها
 :احتديد   التقييم عملية واستعرضت. املستدامة الريفية والتنمية املستدام الزراعي اإلنتاج يف اجلنسني

 املساواة لسياسة الرئيسية العناصر بفعالية املنظمة أدجمت مدى أي إىل :الجنسين بين المساواة سياسة أهمية 
 ومشاريعها؟ براجمها يف( التنفيذ هيكلية ذلك يف مبا) اجلنسني بني

 بني املساواة جمال يف املنظمة عمل ساهم كيف  :الجنسين بين المساواة مجال في المنظمة عمل فعالية 
 اجلوع؟ على القضاء أجل من املستدامة الريفية والتنمية املستدام الزراعي اإلنتاج يف املساواة حتقيق يف اجلنسني

 املرأة ولتمكني اجلنسني بني باملساواة املتعل قة أهدافها لتحقيق الشراكات من املنظمة استفادت كيف  :الشراكات 
 الريفية؟ املناطق يف

 اجلنسني؟ بني املساواة تعزيز جمال يف املنظمة هبا تتمتع اليت النسبية امليزة هي ما :النسبية الميزة 
 التمكينية والعوامل املستفادة الرئيسية الدروس هي ما :والتحديات التمكينية والعوامل المستفادة الدروس 

 اخلاصة اجلنسني بني املساواة غايات حتقيق يف أفضل بشكل األعضاء بلدانال لدعم معاجلتها يلزم اليت والتحديات
 على القضاء واتفاقية املستدامة التنمية أهداف قبيل من الدولية، واالتفاقات ادولي   عليها املتفق التنمية بأهداف

 املرأة؟ ضد التمييز أشكال مجيع
 وثائق البيانات مصادر ومشلت. منها والتحقق وحتليلها البيانات جلمع املختلطة الطرق هنج التقييم عملية واتبعت -5

 منظمة من الصلة ذات لألدبيات اواستعراض   واجلارية، السابقة التقييمات من املستمدة واألدلة واملشاريع، الربامج
 املنظمة موظفي مع املقابالت من أساسي بشكل األولية البيانات مجع ومت. الشريكة واملنظمات والزراعة األغذية

 خمتارة، بلدان يف اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة بعمل املعنيني اآلخرين املصلحة وأصحاب احلكوميني والشركاء
 .مرجعية ودراسة املنظمة وممثلي اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية التنسيق جلهات استقصائية دراسة ومن
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 :التايل النحو على للتقييم الرئيسية الرسائل وجاءت

 المستويين على الجنسين بين بالمساواة المتعّلقة النتائج تحقيق في املحوظ   اتقدم   المنظمة حققت -1 الرسالة
 .والميداني مؤسسيال

 ويف. استدامتها وضمان استيعاهبا ليتم وطنية ملكية وتستلزم وآخر بلد بني اجلنسني بني باملساواة املتعلقة النتائج تتباين -6
 يزال ال اليت اجلنسني بني املساواة لقضايا الكافية واملالية السياسية األولوية احلكوميون النظراء سندي   ال البلدان، بعض
 (.هبا االضطالع مت اليت التوعية أنشطة من الرغم على) عام بشكل هلا ضي ق فهم هناك

 كان  حيث واالسرتاتيجي السياسايت املستويني على نتائجه أبرز اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل وحقق -7
 عاجلت البلدان معظم يف ولكن. اجلنسني بني ساواةامل قضايا معاجلة على حريصني والوطنيون اإلقليميون النظراء

 . للمرأة االقتصادي التمكني خالل من سيما ال احمللي، اجملتمع مستوى على اجلنسني بني الفجوات املنظمة تدخالت
 ولكن. االستراتيجية وأهدافها المنظمة لوالية باألهمية تتسم الجنسين بين المساواة سياسة تزال ال -2 الرسالة
 ورصد هالتفعيل عمل بخطة إرفاقهاو  المنظمة بوالية المتصلة الخارجية التطورات تراعيل السياسة ذهه ثيتحد يجب
 .فيها المحرز التقدم

 وجماالت املستدامة، التنمية أهداف اعتماد مثل ،اخلارجية التطورات اجلنسني بني املساواة سياسة تعكس أن جيب -8
 .االجتماعية واحلماية ،الصمود على القدرة وبناء ،واهلجرة ،املناخ تغري مثل املنظمة يف الناشئة العمل

 األجل متوسطةو  ةقصري  غايات تشمل عمل خطة وضع من بد ال اجلنسني، بني املساواة سياسة حتديث إىل وباإلضافة -9
 الرفيعة يةاتالسياس األهداف حتقيق يف احملرز التقدم ورصد السياسةهذه  تفعيل لضمان اجلنسني بني باملساواة ترتبط

 .للمنظمة املستوى
 بين المساواة تعميم عملية على المؤسسي الطابع إلضفاء اآلليات من العديد في المنظمة استثمرت -3 الرسالة

 .عملهم في الجنسين بين المساواة تعميم على الفنيين وظفينالم قدرات تقوية مواصلة إلى بحاجة ولكنها الجنسين،
 معنيني موظفني تعيني اجلنسني، بني املساواة تعميم عملية على املؤسسي الطابع إلضفاء املعتمدة اآلليات تشمل -10

 اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية التنسيق جهات شبكة وتقوية ،كافة  اإلقليمية املكاتب يف اجلنسني بني باملساواة
 .التقييم عمليات وتطبيق إقليمية اسرتاتيجيات ووضع

 من سيما ال عملهم، يف اجلنسني بني املساواة تعميم على الفنيني وظفنيامل قدرات تقوية إىل املنظمة حتتاج ذلك، ومع  -11
 وجهات اجلنسني بني باملساواة املعنيني وظفنيامل جانب من ماملقد   والدعم االحتياجات حسب املصممة املشورة خالل

 .امليدانية املكاتب يف اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية التنسيق
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 ولكن. الجنسين بين المساواةب لتوعيةا ومواد الفنية التوجيهية الخطوط من اكبير    اعدد   المنظمة أنتجت -4 الرسالة
 على مثلى بطريقة استخدامها ليتم أفضل نحو على ونشرها السياق مع المعرفية المنتجات هذه تكييف يجب

 .ميدانيال المستوى
 الذي ةاجلنساني عتباراتلال املراعية القيمة بسالسل اخلاص اإلطار مثل اجلودة عالية معرفية منتجات املنظمة أنتجت -12

 عتباراتلال واملراعية امناخي   الذكية الزراعة بشأن نيتدريبي ومنوذج ودليل االجتماعية؛ االستدامة على احتديد   يرك ز
 للبحوث االستشارية اجلماعة مع بالتعاون املصممة) املبتكرة والنهج اجلي دة املمارسات نر باجيو  نمعاجي واللذين ةاجلنساني
 احلد بشأن حمددة توجيهية ومواد اإلنسانية؛ واالستجابة الصمود على القدرة بشأنو  (الدويل والبنك الدولية الزراعية

 والتخفيف اجلنس نوع على القائم العنف من الوقاية بشأن ومواد اجلنسانية؛ لالعتبارات املراعية الكوارث خماطر من
 .آثاره من

 إىل تفتقر ا أهنا كما  السياق، مع الكايف بالقدر تكييفها وال مثلى بطريقة املعرفية املنتجات هذه استخدام يتم ومل -13
 إعداد يف امليدانيني املوظفني إشراك وجيب. القطري املستوى على سيما ال امليدانيني، املوظفني جانب من التعليقات

 .املطاف هناية يف واستخدامها املالئم النحو على السياق مع لتكييفها املعرفية املنتجات هذه
 تستفيد أن ويجب. المشاريع ولتنفيذ مخصص أساس على سيما ال مفيدة، شراكات المنظمة أنشأت -5 الرسالة

 الشريك موضع نفسها لتضع الزراعة في العمل في الطويل سجلها ومن الريفية المجتمعات من قربها من المنظمة
 .األجل الطويلةو  االستراتيجية الشراكات ولبناء الريفية المناطق في الجنسين بين المساواة قضايا معالجة في الرئيسي

 ما األوىل، بالدرجة بالزراعة تعىن تقنية وكالة أهنا على والزراعة األغذية منظمة إىل ينظرون الشركاء من العديد يزال ال -14
 منهجية بصورة ،هبا املعرتف معارفها املنظمة تستخدم ومل. واملعيارية االجتماعية القضايا على للعمل جهودها من حيد
 جمال يف تعمل اليت الرئيسية الفاعلة اجلهات مع األجل الطويلة االسرتاتيجية الشراكات لبناء الريفي/الزراعي القطاع يف

 يف العمل يف الطويل سجلها ومن الريفية اجملتمعات من قرهبا من املنظمة تستفيد أن وجيب. اجلنسني بني املساواة
 .الريفية املناطق يف اجلنسني بني املساواة قضايا معاجلة يف الرئيسي الشريك موضع نفسها لتضع الزراعة

 عمل نطاق وتوسيع المحددة، الفجوات وسد أعاله، المذكورة اإلنجازات على الحفاظ سيتطلب -6 الرسالة
خطة العمل الخاصة  لتحقيق الموظفين جانب من متواصال   اقوي   االتزام   الجنسين، بين المساواة مجال في المنظمة

 إلى اأيض   حاجة هناك وسيكون. الميدانية المكاتب ورؤساء المدراء كبارب بدأ   وذلك الجنسين، بين المساواةب
 التنمية أهداف في الواردة الجنسين بين بالمساواة المتعّلقة بااللتزامات لوفاءل المستمرة األعضاء البلدان مشاركة

 .2030 لعام المستدامة التنمية وخطة المستدامة
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 مقدمة -أوال  
 ،2016 أيار/مايو يف املنعقدة املائة بعد عشرة التاسعة دورهتا يف والزراعة، األغذية ملنظمة التابعة الربنامج جلنة طلبت -1

 املائة بعد واخلمسني الرابعة دورته يف املنظمة جملس وأيد. اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة لعمل تقييم إجراء
 .2019 عام يف فيه لينظر املؤمتر إىل التقرير رفعطلب و  الطلب هذا ،2016 حزيران/يونيو يف املنعقدة

 التقييم من الغرض 1-1
 عن ألعضاءا لبلدانل املساءلة توفري يف منه العام الغرض ويتمثل. الرئاسية األجهزة طلب على بناء التقييم جرى -2

 .اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ على خاصة بصورة التشديد مع اجلنسني، بني املساواة جمال يف املنظمة عمل
 واألهداف النطاق 1-2
 والقطرية واإلقليمية املؤسسية املستويات على اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ إىل الرامي املنظمة عمل التقييم يغطي -3

 املتوسطة اخلطة انتهاء تاريخ حىت السياسة إقرار تاريخ من أي ،2017 األول كانون/وديسمرب 2012 آذار/مارس بني
 .2017-2014 للفرتة األجل

 برامج وتنفيذ تصميم يف املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعميم يةكيف  تقييم يف للتقييم الرئيسية األهداف ومتثلت -4
 الدروس بتحديد أيضا التقييم وكل ف. اجلنسني بني الفجوة سد يف املنظمة مسامهة حتديد ويف ومشاريعها املنظمة

 تتمتع اليت النسبية وامليزة الدولية، االلتزامات يف املنظمة ومسامهات اجلنسني، بني املساواة سياسة تنفيذ من املستفادة
 .اجلنسني بني املساواة تعزيز يف املنظمة هبا

 (.1 اجلدول أنظر) شاملة أسئلة خبمسة التقييم واسرتشد -5
 التقييم أسئلة:  1اجلدول

( التنفيذ هيكلية ذلك يف مبا) اجلنسني بني املساواة لسياسة الرئيسية العناصر بفعالية املنظمة أدجمت مدى أي إىل -1
 ومشاريعها؟ براجمها يف

 والتنمية املستدام الزراعي اإلنتاج يف املساواة حتقيق يف اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل ساهم كيف -2
 اجلوع؟ على القضاء أجل من املستدامة الريفية

 املناطق يف املرأة ولتمكني اجلنسني بني باملساواة املتعل قة أهدافها لتحقيق الشراكات من املنظمة استفادت كيف -3
 الريفية؟

 اجلنسني؟ بني املساواة تعزيز جمال يف املنظمة هبا تتمتع اليت النسبية امليزة هي ما -4
 األعضاء بلدانال لدعم معاجلتها يلزم اليت والتحديات التمكينية والعوامل املستفادة الرئيسية الدروس هي ما -5

 واالتفاقات ادولي   عليها املتفق التنمية بأهداف اخلاصة اجلنسني بني املساواة غايات حتقيق يف أفضل بشكل
 املرأة؟ ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقية املستدامة التنمية أهداف قبيل من الدولية،
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 املنهجية 1-3
 اجلغرافية اخلربة ذوي خارجيني خرباء من مؤلف فريق من بدعم التقييم هذا املنظمة يف التقييم مكتب أجرى -6

 واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة وتعليقات إسهامات من التقييم عملية طوال التقييم واستفاد. واملواضيعية
 1.اجلنسني بني باملساواة املعنية اإلقليمية والفرق الريفية

 وتداوهلا البيانات لتحليل املختلطة الطرق هنج واتبع والثانوية، األولية البيانات مصادر من العديد على التقييم واعتمد -7
 وصفي وحتليل 2الوثائق، واستعراضات املنظمة، شبه املقابالت البيانات مجع وأساليب مصادر ومشلت. منها والتحقق

 املساواة قضاياب املعنية التنسيق جلهات استقصائية ودراسة 3التقييم، مكتب أجراها اليت التقييمات من املأخوذة لألدلة
 4.مرجعية ودراسة املنظمة؛ وممثلي اجلنسني بني

 5:معم قة دراسات إلجراء أقاليم مخسة يف ابلد   13 عن فضال   للمنظمة اإلقليمية املكاتب التقييم فريق وزار -8
 وغامبيا وكينيا غانا :أفريقيا 
 والفلبني نيبال :آسيا 
 وتركيا وقريغيزستان جورجيا :الوسطى وآسيا أوروبا 
 وباراغواي غواتيماال :الالتينية أمريكا 
 وسوريا وتونس موريتانيا :إفريقيا وشمال األدنى الشرق 

 غنية حاالت عرض إىل أدى الذي األمر العيانات، ألخذ هادفة اسرتاتيجيات إىل باالستناد البلدان هذه اختيار ومت -9
 ووفرت. ونتائجه وجودته اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة به تضطلع الذي العمل نوع لتبيان باملعلومات

 هبا تتمتع اليت النسبية امليزة على وأدلة فشلها أو/و التدخالت بعض جناح ألسباب امعمق   افهم   اأيض   العينات
 .اجلنسني بني باملساواة املتصلة اجملاالت يف املنظمة

 عملية االسرتاتيجية األهداف دعمت املنظمة، يف القطاعات بني امشرتك   اموضوع   تعترب اجلنسني بني املساواة أن ومبا -10
 اإلقليمية املبادرات قبيل من عوامل استخدام ومت. الشامل واالسرتاتيجي املواضيعي التمثيل لضمان البلدان اختيار

                                                           
 التغيري نظرية وإىل صياغتها متت اليت االختصاصات إىل ااستناد   تركيزه وجماالت التقييم نطاق حتديد أجل من التقييم لقابلية بتقييم التقييم عملية بدأت 1

 .الريفية واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة يف اجلنسني بني باملساواة املعين الفريق مع بالتعاون وضعها أعيد اليت
 .املشروع وتقارير ووثائق اجلنسني بني للمساواة القطرية والتقييمات القطرية الربجمة أطر مثال   2
 والبلدان بربادوس يف املنظمة ومسامهات للمنظمة، اخلمسة االسرتاتيجية األهداف تقييم عن اإلقليمية والتقارير اجلنسني بني املساواة قضايا مالحق مثل 3

 وبوركينا والنيجر وغينيا والكامريون واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس غواتيماال من كل  يف القطرية الربامج وتقييمات الكارييب، شرق دول منظمة يف األعضاء
 .باكستان الشرقية وتيمور وكمبوديا وبوتان وقريغيزستان غزة وقطاع الغربية والضفة السعودية العربية واململكة ومصر وتنزانيا وكينيا ديفوار وكوت فاسو

 .2 امللحق إىل الرجوع يرجى هبا، االستعانة متت اليت املشاريع تقييمات قائمة على وللحصول
 متخصصتني ولوكالتني الزراعية، للتنمية الدويل والصندوق العاملي األغذية برنامج ومها روما، يف مقرها يوجد اليت للوكالتني مقارنة دراسة التقييم فريق أجرى 4

 .تعليمية ألغراض ،(اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة العاملية الصحة منظمة مها
 .لألراضي املستدامة اإلدارة وظيفة تقييم ومن وأوغندا بوروندي يف اجلارية القطرية الربامج تقييمات من اأيض   التقييم واستفاد 5
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 تدل بديلة كمؤشرات 6"ب-2-زاي" أو" أ-2-زاي" املصن فة املشاريع ميزانية وحجم االسرتاتيجية الربامج تركيز أو
 وتوزيعه اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل( كمية) كثافة  ولتحديد. البلدان اختيار عملية يف املؤسسي االلتزام على

 مشروع/برنامج وجود (1) :بلد لكل التالية العوامل حتليل مت ،(االسرتاتيجي باهلدف الصلة ذي للمجال اوفق   تنوعه)
 االسرتاتيجية األهداف وتقييمات الوثائق استعراضات حددته كما  املشروع/الربنامج هذا ونوع رئيسي أو الصلة ذي

 بشأنه تقارير القطري املكتب رفع الذي النشاط هذا ونوع اجلنسني بني باملساواة متعل ق نشاط وجود (2) اخلمسة؛
 ؛اجلنسني بني للمساواة قطري تقييم توافر (3) ؛(املتكامل اإلدارية املعلومات نظام) 2017و 2014 عامي بني

 اإلقليمية املكاتب أو االسرتاتيجية الربامج فرق أو الريفية واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة كانت  إذا (4)
 كبري  مؤسسي التزام وجود عن التبليغ مت اليت البلدان (أ): هي توصيفات أربعة حتديد ومت. ال أم بالبلد أوصت قد

 ضعيف مؤسسي التزام وجود عن التبليغ مت اليت البلدان( ب) فيها؛ اجلنسني بني باملساواة مرتبط جوهري وعمل
 وعمل كبري  مؤسسي التزام وجود عن التبليغ مت اليت البلدان (ج) فيها؛ اجلنسني بني باملساواة مرتبط جوهري وعمل

 وعمل ضعيف مؤسسي التزام وجود عن التبليغ مت اليت البلدان( د) ؛فيها اجلنسني بني باملساواة مرتبط معدوم/قليل
 .فيها اجلنسني بني باملساواة مرتبط معدوم/قليل

 سياق يف وفعاليتها املنظمة والية إىل بالنسبة السياسة هذه ألمهية ااستعراض   اجلنسني بني املساواة سياسة تقييم ومشل -11
 ومشل. املنظمة يف الالمركزية لتطبيق بذولةامل واجلهود االسرتاتيجـي اإلطـار مراجعة مثل الكربى، املؤسسية التغريات

 حصول وكيفية املرجوة النتائج ذلك يف مبا) التغيري ونظرية املنطقي، وأساسها السياسة ألهداف تقييم ا اأيض   التقييم
 .املساءلة وهيكلية ،التنفيذ ومسؤوليات أهدافها، لتحقيق املتبعة واالسرتاتيجية ،(األساسية واالفرتاضات التغيري

 يف امليدانية بالزيارات اخلاصة االختيار ومعايري البيانات مجع ومصادر أساليب بشأن إضافية تفاصيل وترد -12
 (.1 امللحق) 7االختصاصات

 قيودال 1-4 
 التقييم فريق اضطر قدو . امقي د   عامال   منهجي حنو على اجلنسني بني باملساواة املرتبطة التدخالت جتميع عدم شكل -13

 واستغرق(. 2017-2012) التقييم قيد الفرتة لكامل اجلنسني بني باملساواة املتعلقة اريعاملش حافظة تشكيل إعادة إىل
 .امليدانية الزيارات إلجراء املتاح الوقت من حد الذي األمر ين،كبرير   اوجهد   اوقت   العمل هذا

 زاد 2019،8-2010 للفرتة املراجع االسرتاتيجي اإلطار قبل اجلنسني بني املساواة سياسة أقر ت املنظمة أن إىل اونظر   -14
 البيانات مجع صعوبة من االسرتاتيجي اإلطار يف القطاعات بني مشرتك موضوع إىل بذاته مستقل هدف من االنتقال

 .وأثرها السياسة بنتائج يتعل ق ما يف سيما ال ،مؤسسية مصادر من
 بني املساواة سياسة بأهداف باملنظمة اخلاصة التنفيذ آليات لربط واضحة نواتج حتدد للتغيري نظرية غياب لوشك   -15

 طو ر املسألة، هذه وملعاجلة. املنظمة تدخالت إىل مباشرة نسبها ميكن اليت النتائج حتديد أمام إضايف حتد   اجلنسني،
                                                           

 املشروع يتطر ق: 1-زاي اجلنسني؛ بني للمساواة املشروع يتطرق ال: صفر زاي: فئات أربع إىل املنظمة مشاريع حافظة بتقسيم اجلنسانية املعايري تسمح 6
 أهدافه أحد يشكل ال ذلك ولكن منهجية، بطريقة اجلنسني بني املساواة إىل املشروع يتطر ق: أ-2-زاي فقط؛ اجلوانب بعض من اجلنسني بني املساواة إىل

 .األساسي تركيزه حمور باعتبارمها املرأة متكني أو/و اجلنسني بني املساواة إىل املشروع يتطر ق: ب-2-زاي األساسية؛
 .للتغيري نظرية ذلك يف مبا 7

 .2013 عام االستعراض جرى8
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 االجتماعية السياسات شعبة يف اجلنسني بني باملساواة املعين الفريق مع جنب إىل اجنب   تغيري نظرية التقييم فريق
  .الريفية واملؤسسات
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 ووصفه اجلنسني بني املساواة جمال يف والزراعة األغذية منظمة عمل سياق -اثاني  
 9.جوانبه وأبرز اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل سياق التقرير من القسم هذا حيدد -16

 السياق 2-1
 اليد من املائة يف 40 من أكثر املرأة متثل ،2011-2010 للفرتة والزراعة األغذية حالة عن تقريرال يف جاء ملا اوفق   -17

 تزال ال عديدة، سياقات يف ولكن. باألسرة والرعاية األغذية إنتاج يف مهمة مسامهة وتقدم العامل يف الزراعية العاملة
 املناطق يف سيما ال ،املرأة وتعد. الالئق والعمل واخلدمات االنتاجية املوارد على للحصول أقل افرص   للمرأة تتوافر
 تزيد أن ميكن أنه إىل والزراعة األغذية حالة عن تقريرال وأشار. اجملتمع يف اوضعف   افقر   األشد الفئات من ،الريفية

 عليها حيصل اليت نفسها اإلنتاجية املوارد على احلصول من متكنت إذا املائة يف 30 إىل 20 بنسبة الزراعية غل تها املرأة
 الذي األمر املائة يف 4 إىل 2.5 بنسبة النامية البلدان يف اإلمجايل الزراعي اإلنتاج يزيد أن ذلك شأن ومن. الرجل

 .املائة يف 17 إىل 12 بنسبة العامل يف اجلياع عدد من بدوره يقلل قد
 يف تبعتهاو  املتحدة، األمم منظومة نطاق على املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة سياسة اعتماد مت ،2006 عام ويف -18

 بشأن تقرير واستنتج. اجلنسني بني املساواة لتحقيق املتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة 2012 عام
 عمل منهاج تنفيذ يف احملرز التقدم واستعرض( 2015) للمرأة املتحدة األمم هيئة عن صدر اجلنسني بني املساواة
 وأن اجلنسني بني املساواة بلد أي ققحي مل امللحوظ التقدم من الرغم على أنه ،10عاما   عشرين مدى على بيجني
 .عديدة جماالت يف انتكاسات وحىت التنفيذ يف تفاوت هناك

 أوساط وزادت. اعاملي   اهدف   بوصفها اجلنسني بني املساواة أمهية 112015 عام بعد ملا املستدامة التنمية خطة وعززت -19
 مثال  ) ذاهتما حد يف إمنائيني هدفني إيامها معتربة املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة بتحقيق التزامها الدولية التنمية

 عناصر وإدراج وعرب والفتيات النساء كل  ومتكني اجلنسني بني املساواة لتحقيق 5 املستدامة التنمية هدف وضع عرب
 (.األخرى املستدامة التنمية أهداف يف اجلنسني بني املساواة لتحقيق مهمة

 املتحدة األمم هيئة قبيل من املتحدة األمم وكاالت سيما وال الدولية، التنمية أوساط استمرار من الرغم وعلى -20
 املؤشر ويشري. قائمة اجلنسني بني الفجوات تزال ال املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة بأمهية اإلقرار يف ،12للمرأة
 تحقيقل األربعة همعايري  يف اعاملي   قائمة تزال ال اليت الفجوة متوسط أن إىل 13(2017) اجلنسني بني للفجوة العاملي

 .2016 عام املائة يف 31.7 يبلغ كان  مبتوسط مقارنة املائة يف 32 يبلغ اجلنسني بني التكافؤ

                                                           
 .والفتيان والفتياة والرجال النساء بني والفرص واملسؤوليات احلقوق يف املساواة إىل اجلنسني بني املساواة تشري 9

 ،www.beijing20.unwomen.orgو ،ww.unwomen.orgw أنظر) 2015 عام للمرأة املتحدة األمم هيئة أعدته 10
 (www.twitter.com/un_womenو ،www.facebook.com/unwomenو

 أخرى داخلية ومؤمترات لأللفية اإلمنائية األهداف 11
 2030 عام خطة يف اجلنسني بني املساواة: أفعال إىل الوعود حتويل ،(2017) للمرأة املتحدة األمم هيئة 12
 القائمة التفاوت أوجه حجم اللتقاط اإطار   بوصفه 2006 عام يف األوىل للمرة اجلنسني بني للفجوة العاملي املؤشر العاملي االقتصادي املنتدى عرض 13

 اترتيب   ويضع وسياسية وصحية وتربوية اقتصادية ملعايري اوفق   اجلنسني بني الوطنية الفجوات املؤشر ويقيس. الزمن مر على تطورها ولتتبع اجلنس نوع على
 .الدخل وجمموعات األقاليم بني فعالة مقارنات بإجراء يسمح للبلدان

http://www.unwomen.org/
http://www.beijing20.unwomen.org/
http://www.beijing20.unwomen.org/
http://www.twitter.com/un_women
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 2017.14 عام من ااعتبار   خمتلفة أقاليم يف اجلنسني بني الفجوة 1 الشكل ويبني   -21

 

 2017 عام من را  اعتبا خمتلفة أقاليم يف اجلنسني بني الفجوة: 1 كلالش
 

 
 العاملي االقتصادي باملنتدى اخلاص اجلنسني بني للفجوة العاملي املؤشر: املصدر 
 وهيكليته اجلنسني بني املساواة جمال يف والزراعة األغذية منظمة عمل تطور  2-2

 املنظمة إىل أوكلت ،1981 عام ويف. 1949 عام منذ الريفية والتنمية الزراعة يف املرأة دور تعزيز على املنظمة عملت -22
 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية من 14 املادة بشأن التقارير رفع على األعضاء بلدانال مساعدة مسؤولية

 .املرأة ضد
 يف املرأة إلشراك العمل خطة إطالق مت عندما 1989 عام إىل اجلنسني بني املساواةب اصةاخل املنظمة برامج وتعود -23

 خطط ثالث بتنفيذ املنظمة قامت بيجني، عمل ومنهاج إعالن على املوافقة أعقاب ويف(. 1995-1989) التنمية
 :التايل النحو على سنوات ست على واحدة كل  متتد والتنمية اجلنسني بني ساواةامل قضايا بشأن عمل

 2013.15-2008و ،2007-2002و ،1996-2001

                                                           
 اجلنسني بني للفجوة العاملي املؤشر 14

 آليتني هذه العمل خطة خالل من املنظمة وأنشأت. 2007-2002 للفرتة والتنمية اجلنسني بني املساواة قضايا بشأن العمل خطة املنظمة مؤمتر اعتمد 15
 استعراض جلنة وضعتها اليت املرجعية القوائم يف" اجلنسانية املعايري" مها التنفيذيتان واآلليتان. عملها يف اجلنسني بني املساواة تعميم لتيسري رئيسيتني تنفيذيتني

 16 بني من جماال   اجلنسني بني املساواة تعميم أصبح نفسه، الوقت ويف. اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهات وشبكة ،والشاريع الربامج
 (.تقريبا   2005 عام يف هبا العمل توقف) 2007-2002 للفرتة األجل املتوسطة املنظمة خطة يف التخصصات املتعدد للعمل أولوية جمال
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 للفرتة االسرتاتيجي اإلطار إعداد يف تهتوصيا وسامهت ،للمنظمة مستقل خارجي تقييم جرى ،2007 عام ويف -24
 يركز الذي( كاف  االسرتاتيجي اهلدف) سرتاتيجيالا دفاهل مستوى إىل اجلنسني تكافؤ رفع ومت 2010-2019.16

 ومت. الريفية املناطق يف القرار وصنع واخلدمات والسلع املوارد على احلصول يف اجلنسني بني املساواة حتقيق على
 باملسؤولية الريفية املناطق يف والعمالة والتكافؤ اجلنسانية القضايا شعبة يف اجلنسني بني باملساواة املعين الفريق تكليف
 .كاف  االسرتاتيجي اهلدف حتقيق عن الرئيسية

 املراجعة: مها ،اجلنسني بني املساواة بتحقيق املنظمة اللتزام رئيسيان استعراضان جرى ،2011و 2010 عامي وبني -25
 على األول االستعراض ورك ز 18.والتنمية اجلنسني بني ساواةامل قضايا جمال يف املنظمة عمل وتقييم 17اجلنسانية
 اجلنسني بني ساواةامل قضايا بشأن عمل خططي تنفيذ يف املنظمة أداء بتقييم الثاين قام حني يف ،املؤسسية الرتتيبات
 يف اجلنسني بني املساواة سياسة وضع مت ني،للعملر  ونتيجة. كاف  االسرتاتيجي واهلدف( 2011-2002) والتنمية

 تعميمل املنظمة تبذهلا اليت هوداجل يوج ه الذي اإلطار بوصفها األعضاء البلدان جانب من وتأييدها 2012 عام
 .كافة  الفنية نشاطاهتا يف اجلنسني بني املساواة

 بني امشرتك   اموضوع   اجلنسني بني املساواة عتربا اع  مراجر  ااسرتاتيجي   اإطار   املنظمة اعتمدت ،2013 عام ويف -26
 املتعلقة والقضايا االسرتاتيجية األهداف مجيع تناول سيجري" أنه بوضوح االسرتاتيجي إلطارا وذكر. القطاعات

 أي يأت   مل ولكن". اوثيق   ارصد   الصدد هذا يف احملرز التقدم رصد وسيجري منهجية بطريقة اجلنسانية بالشؤون
 وتضمن النواتج؛ مستوى على نتائجه إطار يف صريح بشكل اجلنسني بني املساواة ذكر على اسرتاتيجي برنامج
 الربامج أدجمت وقد. العنوان يف اجلنسني بني باملساواة متعلقان خمراجان فقط 3 االسرتتيجي الربنامج تصميم

 3 االسرتاتيجي الربنامج اعتمد حيث املخرجات، مؤشرات مستوى على اجلنسني بني املساواة عادة   االسرتاتيجية
 مؤشرات مثانية بني من) اواحد   امؤشر   1 االسرتاتيجي والربنامج اجلنسني بني باملساواة تتعلق خمرجات مؤشرات مخسة

 (.امؤشر   12 بني من) اواحد   امؤشر   2 االسرتاتيجي والربنامج( خمرجات
 اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل بتنسيق الريفية واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة تكليف ومت -27

 الربامج فرق إىل اجلنسني بني باملساواة املتصلة اجلوانب إدماج عن املساءلة أسندت حني يف عليه واإلشراف وتوجيهه
 األجل املتوسطة اخلطة استعراض جرى عندما ،2014 عام ويف. امليدانية واملكاتب الفنية واإلدارات االسرتاتيجية

 أن على واخلدمات، واجلودة املعارف إيصال يف املتوقعة التحسينات لعكس 6 اهلدف اعت مد ،2017-2014 للفرتة
 والتغذية واحلوكمة اجلنسني بني واملساواة واإلحصاءات الفنية للقيادة الرئيسية األداء مؤشرات بواسطة قياسه يتم

 .1 اإلطار يف اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل بتطور شاملة غري قائمة وترد. املناخ وتغري

                                                           
 خطة عرب األوىل للخطوات حمددا   زمنيا   جدوال   ووفرتا السنوات متعددة تغيري لعملية اإلطار IA./C2007 الوثيقة من 2-7و 1-7 التوصيتان حددت 16

 .سنوات ثالث على متتد فورية عمل
 هيئة باسم اآلن املعروف للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق من بدعم الريفية املناطق يف والعمالة والتكافؤ اجلنسانية القضايا شعبة إدارة حتت جرت 17

 .للمرأة املتحدة األمم
 .2008 الثاين تشرين/أكتوبر يف الربنامج جلنة به طالبت 18
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 اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل تطور1:  اإلطار

 الريفية والتنمية الزراعة يف املرأة دور تعزيز على املنظمة عملت: 1949
 القضاء اتفاقية من 14 املادة بشأن التقارير رفع يف األعضاء بلدانال مساعدة مسؤولية املنظمة إىل أوكلت: 1981

 املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على
 1995-1989 التنمية يف املرأة بدور املتعلقة املنظمة عمل خطة: 1989 
 2001-1996 التنمية يف املرأة بدور املتعلقة املنظمة عمل خطة: 1996 

 2007 –2002 والتنمية اجلنسني بني املساواة قضايا بشأن العمل خطة: 2002
 للمنظمة املستقل اخلارجي التقييم: 2007

 اجلنسني بني املساواة حتقيق بشأن االسرتاتيجي اهلدف - 2019-2010 للفرتة اجلديد االستاتيجي اإلطار: 2009 
 (كاف  االسرتاتيجي اهلدف) الريفية املناطق يف القرار واختاذ واخلدمات والسلع املوارد على احلصول يف

 (التنظيمي ة والعمليات اآللي ات على الرتكيز) اجلنسني بني باملساواة املتعلقة القضايا مراجعة: 2010
 (األداء على الرتكيز) والتنمية اجلنسني بني املساواة قضاياب املتعل ق املنظمة عمل تقييم: 2011
 وأي دهتا اجلنسني بني املساواة بشأن املنظمة سياسة الربنامج جلنة وضعت: 2012
 بني املساواة تعميم مت: 2017-2014 للفرتة األجل املتوسطة اخلطةو  للمنظمة املراجع االسرتاتيجي اإلطار: 2013

 للمنظمة االسرتاتيجية والربامج األهداف يف اجلنسني
 بني املساواة تزال ال :2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة واخلطة للمنظمة املراجع االسرتاتيجي اإلطار: 2016

 6 اهلدف يف إدراجها متو  القطاعات بني امشرتك   اموضوع   اجلنسني

 منقحة أو إضافية ومؤشرات حمددات) منقح رصد نظام 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة تشمل: 2017 
 (3-6 الناتج لتحقيق الرئيسية األداء مؤشرات مراجعة االسرتاتيجية؛ الربامج إطار يف اجلنسني بني املساواة بشأن

 للمساءلة هيكلية وتضع اجلنسني بني باملساواة املتعل قة وغاياهتا املنظمة هدف اجلنسني بني املساواة سياسة وحتدد -28
 املنظمة تعمل أن املتوقع من اجلنسني، بني املساواة لسياسة اووفق  . وحتقيقها النتائج على اإلشراف ضمان أجل من

 أنشطتها يف اجلنسني بني املساواة تعميم عرب( 1(: اجلنسني بني باملساواة اخلاصة أهدافها لتحقيق رئيسيتني بطريقتني
 وضع إطار يف ومعاجلتها وخرباهتم وأولوياهتم والرجال النساء احتياجات يف منهجي بشكل النظر خالل من أي)

 وجه على تستهدف ومشاريع برامج تنفيذ عرب( 2و) ،(املعرفة بناء وأنشطة واملشاريع والربامج واملعايري السياسات
 الرجل مع متساوية بقدرة رأةامل متتع عدم حد إىل اجد   كبرية  اجلنسني بني الفجوة فيها تكون اليت اجملاالت اخلصوص

 .والفرص املوارد إىل لوصولا على
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 املرأة بني باملساواة النهوض إىل الرامي املنظمة عمل لتوجيه أهداف مخسة اجلنسني بني املساواة سياسة واعتمدت -29
 واألهداف. 2025 عام حبلول واخلدمات املوارد إىل الوصول على وقدرهتما إمكانياهتما وتعزيز صوهتما إلمساع والرجل

 :هي
 والسياسات القوانني صياغة ويف الريفية املؤسسات يف القرارات صنع يف متساو   بشكل والرجل املرأة مشاركة -1

 .والربامج
 وغريها واألراضي والدخل الالئق العمل فرص إىل للوصول متساوية فرص على والرجل املرأة حصول ضمان -2

 .هبا والتحكم اإلنتاج موارد من
 للتنمية الضرورية واألسواق واخلدمات السلع إىل للوصول متساوية فرص على والرجل املرأة حصول ضمان -3

 .الزراعية
 .احملس نة التحتية والب ىن واخلدمات التكنولوجيات خالل من املائة، يف 20 مبقدار املرأة عمل عبء ختفيف -4
ا املرأة تستهدف اليت للمشاريع املخصصة الزراعية املعونة إمجايل حصة زيادة -5  بني املساواة وقضايا حتديد 

 .املائة يف 30 يعادل ما إىل اجلنسني
 ووكاالت ،احلكومات بني تعاونية اجهود   يتطلب األهداف هذه حتقيق أن إىل اجلنسني بني املساواة سياسة وأشارت -30

 حمددة هيكلية املنظمة ووضعت. اخلاص والقطاع ،املدين اجملتمع ومنظمات ،الثنائية التنمية ووكاالت ،املتحدة األمم
 املساءلة، وإطار الدنيا، املعايري مثل املرتابطة، والعمليات اآلليات جتمع اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ لدعم

 التنفيذ، اتوآلي   التنفيذ، وترتيبات ،(التقارير ورفع التعميم) اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل عن واملسؤوليات
 .األساسية فوالوظائ

 الدنيا المعايير

 اليت للتدخالت ومعيارين اجلنسني بني املساواة لتعميم امعيار   13 ذلك يف مبا أدىن، امعيار   15 املنظمة وضعت -31
 عام حبلول الدنيا املعايري هذه تنفيذ لضمان مناسبة مؤسسية وآليات عمليات عن فضال   ا،حتديد   النساء تستهدف

 اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ ضمان أجل من19للمساءلة إطار اعتماد ومت. املعيار حبسب 2017 أو 2015
( 2016 عام من ااعتبار  ) الدنيا املعايري حتقيق مدى ويرد. املنظمة يف عديدة مستويات على املسؤوليات بتحديد قامو 

 .التقييم اختصاصات يف
  

                                                           
 امللحق ألف من سياسة املساواة بني اجلنسني 19
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 اجلنسني بني املساواة لتعميم الدنيا املعايري: 2 اجلدول 

 الجنسين بين المساواة لتعميم الدنيا المعايير

 يكون وحيثما االقتضاء عند اجلنس نوع حبسب موزعة بيانات املنظمة يف الرئيسية اإلحصائية البيانات قواعد مجيع تتضمن 1
 .امتاح   ذلك

2 
 يف واستخدامها وحتليلها اجلنس نوع حبسب املوزعة البيانات إعداد على األعضاء البلدان قدرات تعزيز يف املنظمة تستثمر

 .وتقييمها واملشاريع الربامج وختطيط السياسات حتليل

3 
 وجيري اجلنسني؛ بني باملساواة تتعلق عمل خطة ووضع جنساين حتليل إجراء يتم االسرتاتيجية، األهداف مجيع إىل بالنسبة

 .املنظمة نتائج جلميع بالنسبة اجلنسني بني املساواة جمال يف احملرز التقدم قياس

 .وحتقيقها اجلنسني بني املساواة لسياسة املوارد لتخصيص مالية غاية وضع يتم 4

 .القطرية الربجمة من كجزء  اجلنسني بني املساواة بشأن قطري تقييم إجراء يتم 5

 6 
 اجلنسني، بني املساواة تعميم تنفيذ لتحسني أساس لتوفري اخلدمات، مجيع إىل بالنسبة اجلنسني بني للمساواة استعراض جيرى

 .واألداء احملرز التقدم قياس ذلك يف مبا

7 
 االعتبار يف اجلنسني بني باملساواة املتعلقة القضايا وتؤخذ امليدانية، واملشاريع الربامج مجيع صياغة يف اجلنساين تحليلال يدرج

 .وتنفيذها املشاريع على املوافقة عمليات يف

8 
 بني باملساواة املتصلة اآلثار عن تقارير وتقدم جنساين، حتليل كامل  بشكل الربامج وتقييم استعراض عمليات مجيع تتضمن
 .تستعرضها اليت اجملاالت يف اجلنسني

9 
. واملديرين الفنيني املوظفني جلميع بالنسبة اجلنسني بني املساواة تعميم جمال يف القدرات لتنمية إجباري برنامج وينفذ يوضع

 القطرية املكاتب ويف للمنظمة الرئيسي املقر يف املختلفة للوحدات احملددة االحتياجات وفق الربنامج هذا وسيصمَّم
 .الوحدات بتلك الصلة ذات املواضيع يف خمتصون مدر بون وسينف ذه واإلقليمية،

 .استيفاءها الفنيني واملوظفني املديرين مجيع إىل ويطلب ،اجلنساين تحليلال يف الكفاءات من األدىن احلد حيدد 10

 .املعرفية واملنتجات والربامج املعيارية األنشطة جلميع اجلنسني بني املساواة على قائمة فرز عملية فنية إدارة كل  تضع 11

12 
 املوظفني جلميع األداء وإدارة تقييم نظام يف باملنظمة اخلاصة اجلنسني بني املساواة أهداف حتقيق يف للمسامهة تقييم يدرج

 .الفنيني

 من اجلنسني بني املساواة مبسألة الصلة ذات والتنفيذية املعيارية والنتائج واملالية البشرية املوارد تعقب منهجي حنو على يتم 13
 .املتحدة األمم منظومة وإىل للمنظمة الرئاسية األجهزة إىل عنها تقرير ورفع القطري املستوى إىل املقر

 .2017 عام حبلول النساء تستهدف اليت للتدخالت الدنيا املعايري
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14 
 تستهدف اليت للتدخالت واإلقليمي القطري الصعيدين على التنفيذي وعملها املنظمة ميزانية من املائة يف 30 نسبة ختصيص

 .احتديد   النساء

 يف 30 إىل املائة يف 9 من اجلنسني بني باملساواة املتصلة واملشاريع للربامج املخصصة الفين التعاون برنامج حمفظة حصة ترفع 15
 .املائة

 
 إعداد التقاريرو  والتعميم، الدعم، وتقديم التنسيق،: الجنسين بين المساواة مجال في بالعمل المتعّلقة المسؤوليات

 واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة يف اجلنسني بني املساواة وحدة بقيت املراجع، االسرتاتيجي اإلطار مبوجب -32
 التوجيهات توفري عن اأيض   مسؤولة وهي اجلنسني، بني املساواة جمال يف املنظمة عمل تنسيق عن املسؤولة اجلهة الريفية
 اإلطار تنف ذ اليت) االسرتاتيجية الربامج فرق وتتحمل. فيها األعضاء والبلدان املنظمة ملوظفي والدعم الفنية

 على العلالط   االختصاصات إىل الرجوع يرجى) عملها يف اجلنسني بني املساواة تعميم مسؤولية( االسرتاتيجـي
 (.اسرتاتيجي هدف كل  إطار يف هبا املضطلع الرئيسية األنشطة

 بالنتيجة املتعلقني الرئيسيني األداء يمؤشرر  أحد بواسطة اجلنسني بني املساواة سياسة إطار يف املنظمة أداء رصد ويتم -33
 رفع ويتم(. 6 االسرتاتيجي اهلدف يف القطاعات بني املشرتك اجلنسني بني املساواة ملوضوع املخصصة النتيجة) 6-3

 املتوسطة االستعراضات) املؤسسية التقارير من كجزء  الرئاسية األجهزة إىل منتظمة بصورة املؤشر هذا عن التقارير
 يف اجلنسني بني باملساواة املتعلقة اإلجنازات عن منتظمة بصورة التبليغ كذلك  ويتم(. الربنامج تنفيذ وتقارير األجل
 إطار يف مدرجةو  ةاجلنساني عتباراتلال مراعية معي نة وحمددات مؤشرات بواسطة وذلك نفسها، املؤسسية التقارير
 .اسرتاتيجي برنامج بكل اخلاص الرصد

 التنفيذ ترتيبات

 اخلرباء من أكثر أو خبري بدعم االسرتاتيجية بالربامج املعنية الفرق من فريق كل  حيظى الرئيسي، املقر مستوى على -34
 املتعلق العمل لتخطيط الريفية، واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة يف اجلنسني بني باملساواة املعين الفريق يف

 جهة فنية شعبة ولكل. عنه والتبليغ وتنفيذه االسرتاتيجية الربامج من حمددة فنية جماالت يف اجلنسني بني باملساواة
 العمل يف اجلنسني بني املساواة لتعميم وقتها من املائة يف 20 ختصص اجلنسني بني املساواة بقضايا معنية تنسيق
 من الكثري يف الدعم اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهات وتتلقى. إليها تنتمي اليت للشعبة اليومي

 .مناوب مندوب من األحيان
 للمكاتب الفنية والتوجيهات الدعم اجلنسني بني املساواة بقضايا معين إقليمي موظف يقدم اإلقليمي، املستوى وعلى -35

 . عليه واإلشراف إقليمه يف اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل تنسيق عن مسؤوال   ويكون الفرعية واإلقليمية القطرية
 20 ختصص اجلنسني بني املساواة قضاياب معنية تنسيق جهات على القطرية املكاتب تعتمد القطري، املستوى وعلى -36

 .القطرية الربجمة يف اجلنسني بني املساواة لتعميم وقتها من املائة يف
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 التنفيذ آليات 

 :هي مؤسسية آليات ثالث خالل من اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة بعمل االضطالع يتم -37
 اإلقليمية، املبادرات 
 طرية،الق   الربجمة وأطر 
 املعرفية واملنتجات العاملية والربامج. 

 االجتماعية السياسات شعبة يف اجلنسني بني باملساواة املعين الفريق من كل  يقدمه الذي الفين الدعم وبفضل -38
 قضاياب املعنية تنسيقال وجهات ،اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنيني ينياإلقليم واملوظفني ،الريفية واملؤسسات

 تعميم لفهم التقييم عمليات من بسلسلة املنظمة اضطلعت والقطري، اإلقليمي املستويني على اجلنسني بني املساواة
 املكاتب يف القدرات من واالحتياجات الفجوات ولتحديد الصلة ذات والقدرات النهج وبناء اجلنسني بني املساواة

 .الفنية والشعب العاملية والربامج والقطرية اإلقليمية
 وأوروبا اهلادئ، واحمليط آلسيا اإلقاليمية املكاتب يف اجلنسني بني املساواة بشأن إقليمية اسرتاتيجيات وضع مت وقد -39

 فيها تتجلى اليت احملددة والسياقات اإلقليمية لألولويات لالستجابة أفريقيا ومشال األدىن والشرق الوسطى، وآسيا
 .خمتلفة بأشكال اجلنسني بني املساواة عدم أوجه

 اتقييم   54 جرى ،اجملموع ويف. األقاليم مجيع من عديدة بلدان يف اجلنسني بني للمساواة قطرية تقييمات تيجر أو  -40
 ألفريقيا، اإلقليمي املكتب يف 32 اهلادئ، واحمليط آلسيا اإلقليمي املكتب يف 8) اجلنسني بني للمساواة مفصال   اطري  ق  

 يف 5و أفريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب يف 4 الكارييب، البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب يف 5
 رئيسية أغراض ثالثة اجلنسني بني للمساواة القطرية التقييمات وختدم(. الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب

 : هي
 الريفية؛ والتنمية الزراعة قطاعي يف اجلنسني بني املساواة عدم ألوجه أساس خط وضع -1
  املنظمة؛ يف القطرية للربجمة اجلنساين احملتوى إثراء -2
 .اجلنسني بني املساواة عدم من احلد حنو القطري العمل توجيه -3

 اإلقليمية الكيانات مع التعاون سياق يف اجلنسني بني املساواة تقييماتب االضطالع مت فريقيا،أل يقليماإل املكتب ويف -41
 لدول االقتصادية واجلماعة أفريقيا غرب لدول االقتصادية واجلماعة األفريقي االحتاد مفوضية مثل اإلقليمية، وشبه
 .أفريقيا وسط

 لتعزيز احمللي واجملتمع السياسات صعيد على عديدة مبادرات املنظمة تأطلق والقطري، اإلقليمي املستويني وعلى -42
 .2 امللحق يف الربامج هبذه شاملة غري قائمة وترد. اجلنسني بني املساواة

 اجلنس نوع حبسب املصنفة البيانات مجع وعززت اإلرشادية، املواد املنظمة طورت احملددة، الربامج إىل وباإلضافة -43
 املنظمة داخل القدرات تنمية على وساعدت الشركاء، مع السياسات حول واحلوار الدعوة يف وشرعت وحتليلها،

 .النظراء صفوف ويف
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 الموارد
. العادية امليزانية موارد من به ؤالتنب   ميكن مستوى له خيصص مضمون عمل جمال اجلنسني بني املساواة تعميم يعد -44

 امليزانية يف اجلنسني بني ملساواةا قضايال املخصصة األموال بقيت ،2019-2018و 2017-2016 السنتني يتر فرت  ويف
 امليزانية إمجايل من املائة يف 2.1 ميثل ما أمريكي، دوالر مليون 21.8 بلغت حيث تغيري دون من للمنظمة العادية
 .للمنظمة العادية
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 النتائج موجز: والزراعة األغذية منظمة مسامهة تقييم  -ثالثا  

 اجلنسني بني املساواة بشأن املنظمة سياسة أمهية. 1 التقييم سؤال  3-1
 يف( التنفيذ هيكلية ذلك يف مبا) اجلنسني بني املساواة لسياسة الرئيسية العناصر بفعالية املنظمة أدجمت مدى أي إىل -45

 ومشاريعها؟ براجمها
 املؤسسي اهليكل وفاء مدى عن فضال   اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ وجودة سالمة هذا التقييم سؤال ريقد   -46

 .بالغرض
 .وتفعيلها اجلنسني بني املساواة سياسة أمهية -47

. االستراتيجية وأهدافها المنظمة واليةبالنسبة إلى  باألهمية تتسم الجنسين بين المساواة سياسة تزال ال -1 النتيجة
 .التنفيذ جودة على رأثّ  ما ،بتفعيلها المتعلقة التفاصيل تحديد يتم لم ولكن

 التغريات وسط املنظمة والية إىل بالنسبة أمهيتها تقييم بغية اجلنسني بني املساواة لسياسة خمصص استعراض جرى -48
 التقييم فريق واستعرض. الالمركزية لتطبيق املنظمة جهود واستمرار االسرتاتيجـي اإلطـار مراجعة أي األخرية، املؤسسية
 هبا اخلاصة التغيري ونظرية املنطقي، وأساسها أهدافها، ذلك يف مبا اجلنسني، بني املساواة لسياسة الرئيسية العناصر

 أهدافها، لتحقيق املتبعة واالسرتاتيجية ،(األساسية واالفرتاضات التغيري حصول وكيفية املرجوة النتائج ذلك يف مبا)
 .املساءلة وهيكلية ،التنفيذ ومسؤوليات

 تزال ال السياسة وأن املنظمة بوالية صلة ذي يزال ال اجلنسني بني املساواة سياسة هدف أن التقييم فريق واستنتج -49
 األوىل األربعة األهداف ربط ولكن. املنظمة يف اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل لتوجيه صاحلة وثيقة تعد

 اجلنسني بني للمساواة املخصصة الزراعية عونةامل حصة) هبا اخلامس اهلدف ربط من أسهل املنظمة عمل مبجاالت
 .املنظمة وتأثري اختصاص نطاق عن خيرج ألنه( املرأة ومتكني

 وسيطةال النواتج غياب سيما وال اجلنسني، بني املساواة سياسة تفعيل يف املهمة الفجوات بعض التقييم فريق وحدد -50
 السياسة تفعيل وسائل عن لإلبالغ عمل خطة أو طريق خارطة مثل املنظمة، عمل بأدوات مباشرة ربطها ميكن اليت

 للنتائج املوظفني لدى فهم تكوين الفجوات هذه وأعاقت. 20والقطرية واإلقليمية العاملية املستويات على( الكيفية)
 هذه وزادت. السياسة تنفيذ منطق عليها ينطوي اليت ولالفرتاضات بذلك، القيام ولكيفية حتقيقها ولسبب املتوقعة،

 اجلنسني بني املساواة أن اخصوص   عنها املساءلة ترتيبات وإعداد ورصدها للتدخالت التخطيط صعوبة من الفجوات
 . املراجع االسرتاتيجي اإلطار يف القطاعات بني امشرتك   اموضوع   تعد

                                                           
الدويل للتنمية الزراعية( خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف سياساهتا اخلاصة باملساواة وضعت املنظمات الشريكة )برنامج األغذية العاملي والصندوق  20

 بني اجلنسني، إىل جانب أطر وغايات ومؤشارت واضحة للنتائج.
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 روما يف مقرها يوجد لوكالتني مقارنة دراسة:  2اإلطار

 المؤسسي الهيكل مالءمة 3-1-1
 وتشمل. الجنسين بين المساواة لتعميم مالئم مؤسسي هيكل لتوفير مهمة خطوات المنظمة اتخذت -2 النتيجة

 شبكة وتقوية اإلقليمية، المكاتب جميع في الجنسين بين المساواة قضاياب معنيين موظفين تعيين الخطوات هذه
. تقييمية بعمليات واالضطالع إقليمية، استراتيجيات ووضع الجنسين، بين المساواة قضاياب المعنية تنسيقال جهات

 بعض أن من الرغم على الجنسين بين المساواة سياسة تنفيذ تعزيز في المتمثل الغرض الهيكلية هذه خدمت وقد
 .فعاليته حّدت من قد القطري المستوى على الضعف نقاط

 لتعميم املناسبة النهج ووضع الفهم لتكوين التقييمية التمارين من جمموعة املؤسسي، املستوى على املنظمة أجرت -51
 واألراضي األمساك، ومصايد احلراجة، شعب وأعدت. الفنية والشعب االسرتاتيجية الربامج يف اجلنسني بني املساواة
 بني الفجوات حتليل مت ،كذلك.  اجلنسني بني باملساواة تتعل ق تقييمية تقارير احليوانات، وتربية املناخ، وتغري واملياه،

 للتنمية الدويل والصندوق العاملي األغذية برنامج مها روما، يف اهمقر  وجدي لوكالتني مقارنة دراسة التقييم فريق أجرى
 ،(اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة العاملية الصحة منظمة مها متخصصتني ولوكالتني الزراعية،
 .لالهتمام املثرية املقارنات من عدد عن العملية وأسفرت(. 3 امللحق يف الكامل التحليل أنظر) تعليمية ألغراض

 بني املساواة إزاء خمتلفة اهنج   وتتبع خمتلفة تنفيذ مناذج روما يف هار  امق جدتو  اليت الثالث الوكاالت تعتمد الواقع، يف
 تدخالت حول مشاريعه حافظة من كبري  جزء يتمحور الذي العاملي األغذية برنامج ويتبع. املرأة ومتكني اجلنسني
 اجلنسني بني للمساواة املراعية االستجابة لتعزيز اكبري    ااهتمام   ويويل براجمه معظم لتنفيذ امباشر   اهنج   اإلنسانية، املساعدة

 للتمويل مؤسسة يعد الذي الزراعية للتنمية الدويل الصندوق أما. احلكوميني غري التنفيذ شركاء ولدى القطرية مكاتبه يف
 احتديد   احملددة املوافقة ومعايري املشاريع تصميم يستخدم ذلك، من   بدال. مباشرة بصورة الربامج ينفذ ال فهو ،اإلمنائي

 الصندوق وخيصص. الشريكة التنفيذ ومؤسسات الربامج يف اجلنسانية لالعتبارات واملراعية التحولية النهج لتعزيز اجيد  
 للنساء حصة وحيدد مشاريعه مجيع يف القدرات وتنمية التوعية ألنشطة حمددة أمواال   اأيض   الزراعية للتنمية الدويل

 .الوطنية احلكومات مع املفاوضات يف املستفيدات

 أطرمها يف اجلنسني بني للمساواة كربى  أمهية الزراعية للتنمية الدويل والصندوق العاملي األغذية برنامج من كل  أوىل وقد
 جماالت مخسة فيها( 2015-2011) تنفيذ خطة إىل الزراعية للتنمية الدويل الصندوق سياسة وت رمجت. االسرتاتيجية

 التنفيذ، شركاء قدرات وتنمية والدعوة، الصندوق، يقدمها اليت واملنح القروض يغطون للنتائج امؤشر   عشر وثالثة عمل
 اخلاصة اجلنسني بني املساواة سياسة ترمجت وتتم. املهنيني ومساءلة املوارد ورصد الصندوق، يف والتنوع اجلنساين والتوازن
 للنتائج جماالت تسعة فيها اجلنسني بني باملساواة متعل قة عمل خطة طريق عن إجراءات إىل العاملي األغذية بربنامج
 مبؤشارت ترتبط لألداء مؤشرات اجلنسني بني باملساواة املتعل قة العمل خطة وتتضمن. للتنفيذ متكاملة طريق وخارطة
 تشمل أهنا كما.  املؤسسي املستوى على باملؤشرات ترتبط تنظيمية وتغيريات وعمليات( القطرية النتائج أطر) الربنامج

 .النساء تستهدف اليت بالتدخالت 5و اجلنسني بني املساواة بتعميم منها 10 يتعلق أدىن معيارا   15
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 اجلنسني بني املساواة جمال يف للعمل الرئيسية الدخول نقاط حتديد ومت اخلمسة االسرتاتيجية األهداف يف اجلنسني
 .االسرتاتيجية األهداف من هدف كل  يف

 طريق عن اجلنسني بني املساواة تعميم لدعم 21إقليمية اسرتاتيجيات املنظمة وضعت اإلقليمي، املستوى وعلى -52
 واحمليط آسيا أقاليم يف اإلقليمية االسرتاتيجيات وهتدف. خمتارة إقليمية ومشاريع برامج ويف اإلقليمية املبادرات
 يف اجلنسني بني املساواة تعميم عملية توجيه إىل أفريقيا ومشال األدىن والشرق الوسطى، وآسيا وأوروبا اهلادئ،

 اإلقليمي املكتب وكان. إقليم كل  يف احملددة السياقات مراعاة مع اجلنسني بني املساواة سياسة تفعيل وإىل التدخالت
 املكتب على يتعني يزال وال اإلقليم، التقييم فريق زار عندما اسرتاتيجيته جيمع الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا

 اجلاري املهم العمل إىل التقييم فريق وأشار. اإلقليمية اسرتاتيجيته على األخرية اللمسات يضع أن ألفريقيا اإلقليمي
 واجلماعة األفريقي االحتاد مفوضية مثل) الفرعية واإلقليمية اإلقليمية واملنظمات ألفريقيا اإلقليمي املكتب بني

 بقضايا النهوض يف فعاليته أثبت والذي( أفريقيا وسط لدول االقتصادية واجلماعة أفريقيا غرب لدول االقتصادية
 .قليماإل يف القرارات صنع مستوى على وتعزيزها اجلنسني بني ملساواةا

 اإلقليمية االسرتاتيجيات عكست أفريقيا، ومشال األدىن وللشرق اهلادئ واحمليط آلسيا اإلقليميني املكتبني ويف -53
 يف اجلنسني بني املساواة إلدماج املتاحة الفرص وحددت إقليم لكل املواضيعية األولويات اجلنسني بني للمساواة
 شددت الوسطى، وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب ويف. قليميةاإل املؤمترات عليها وافقت اليت اإلقليمية املبادرات

 حتليل إىل حتتاج( 10و 8و 7 الدنيا املعايري) دنيا معايري ثالثة على اجلنسني بني للمساواة اإلقليمية االسرتاتيجية
 الربامج استعراضات مجيع يف اجلنسني بني املساواة وإدماج امليدانية، واملشاريع الربامج مجيع صياغة يف جنساين

 واملوظفني املدراء مجيع التزام لضمان اجلنسني بني املساواة حتليل يف الكفاءات من األدىن احلد وحتديد وتقييماهتا،
 .هبا الفنيني

 وقامت. متفاوتة والقطري، اإلقليمي املستويني على ةتوجيهي وثائق بوصفها اإلقليمية االسرتاتيجيات جدوى وكانت -54
 اإلقليمية األولويات بعكس( أفريقيا ومشال األدىن وللشرق اهلادئ واحمليط آلسيا اإلقليميان املكتبان) اسرتاتيجيتان

 اإلقليمي املكتب اسرتاتيجية أن من الرغم على اإلقليمية املبادرات يف اجلنسني بني املساواة لتعميم الفرص وحتديد
 اإلقليمي املكتب اسرتاتيجية وشددت. وأهدافها اجلنسني بني املساواة بسياسة ترتبط مل أفريقيا ومشال األدىن للشرق
 واملبادرات وأهدافها اجلنسني بني املساواة سياسة بني ارابط   تقيم ومل فقط دنيا معايري ثالثة لىع الوسطى وآسيا ألوروبا

 إشراكهم يتم مل أنه إىل معهم مقابالت التقييم فريق أجرى الذين الفنيون اخلرباء أشار ذلك، على عالوة. اإلقليمية
 .موأولوياهت ماحتياجاهت عن التعبري من تمكنواي مل وبالتايل االسرتاتيجيات هذه صياغة يف ادائم  

 الذي األمر ،"للمرأة استهداف" أهنا على اجلنسني بني املساواة فهموا الفنيني اخلرباء بعض أن إىل التقييم فريق وأشار -55
 من التدخالت تركيز حتويل إىل هتدف اليت اجلنسني بني املساواة سياسة بشأن مناسب وعي وجود عدم على يدل

 يف حتديات األحيان من الكثري يف الفرق تواجه ومشرتك، واضح فهم وجود لعدم ونتيجة". اجلنس نوع" إىل" املرأة"
 .هبا اخلاصة املساءلة ترتيبات ويف ورصدها التدخالت ختطيط يف اجلنسني بني املساواة تعميم

                                                           
 اإلقليمي املكتب قام فيما ،2017 عام اسرتاتيجيتيهما على األخرية اللمسات اهلادئ واحمليط وآسيا أفريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليميان املكتبان وضع 21

 . 2016 عاميف  بذلك الوسطى وآسيا ألوروبا
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 قضاياب املعنية تنسيقال جلهات العامة اهليكلية أن من الرغم على أنه التقييم لفريق تبني   القطري، املستوى وعلى -56
 بالنسبة اجلنسني بني املساواة أمهية على الضوء تسلط أهنا مبا القطرية املكاتب بتقدير حتظى اجلنسني بني املساواة

. متفاوتة القطري املستوى على اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل تنفيذ دعم يف فعاليتها كانت  املنظمة، والية إىل
 ألمريكا اإلقليمي املكتب يف اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جهات شبكة تعمل املثال، سبيل وعلى

 الوطنيون املصلحة وأصحاب املنظمة موظفو وينظر. والتعلم املعارف لتقاسم مهمة كقناة  الكارييب البحرو  الالتينة
 فهي. للمنظمة اجلنسانية اهليكلية يف اإجيابي   اعنصر   أهنا على اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية لتنسيقا جهات إىل

 مبعدالت املهنيني راندور  ولكن ،األعمال جدول على اجلنسني بني باملساواة املتصلة القضايا إبقاء على تساعد
 .اجلنسانية القدرات على احملافظة على أثر( الوظائف استقرار عدم بسبب) اجد   مرتفعة

 املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جهات توفره الذي الدعم جودة على تؤثر عديدة عوامل أن التقييم فريق واستنتج -57
 املوضوع، هبذا االهتمام ومدى واخلربة، الفنية واخللفية املرتفعة، املوظفني دوران معدالت ذلك يف مبا اجلنسني، بني

 يشغل ،(وباراغواي وقريغيزستان وغواتيماال السلفادور مثل) البلدان بعض ويف. الوظيفة هلذه املخصص والوقت
 خبربة ويتمتع كامل  بدوام يعمل اجلنسانية الشؤون يف خبري اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جهة منصب
 توفري على قادرة تنسيقال جهة تكون احلاالت، هذه ويف. البلد يف اجلنسني بني املساواة بقضايا جيدة ودراية واسعة
. اجلنسني بني باملساواة املعنية القطرية املواضيعية اجملموعة عمل يف بنشاط واملشاركة القطري للمكتب املناسب الدعم

 مل أهنا وأ اجلنسني بني املساواة جمال يف العمل يف خربة أي متلك هذه تنسيقال جهات تكن مل أخرى، بلدان ويف
 من تعيينها مت أنه أو اإحلاح   أكثر أخرى مسائل يف اجد   منشغلة كانت  أهنا أو ،الدور هذا تأدية يف اهتمام أي تبد

 .امسبق   استشارهتا دون
 الردود نسبة بلغت اليت) اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جلهات االستقصائية الدراسة نتائج وجاءت -58

 االستقصائية الدراسة وأظهرت. املقدم الدعم جودة على تؤثر يتال أعاله املذكورة العوامل لتؤكد( املائة يف 65 عليها
 أو) املائة يف 20 ختصيص من متكنت اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهات من فقط املائة يف 52 أن

 جهة منصب يشغلون اجمليبني من املائة يف 10 ديع   ومل. اجلنسني بني باملساواة املتصلة لألنشطة وقتها من( أكثر
 اجمليبني من فقط املائة يف 42 وكان. االستقصائية الدراسة تلقوا عندما اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق
 اليت الرئيسية النتائج 2 الشكل ويلخ ص. املشاريع موظفي أو استشاريني كانوا  اآلخرين بينما ثابتة وظائف يشغلون
 .اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جلهات االستقصائية الدراسة إليها توصلت
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 اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جلهات االستقصائية الدراسة إليها توصلت اليت الرئيسية النتائج:  2 الشكل

  
 التقييم فريق أجراها اليت االستقصائية الدراسة: املصدر

 القرارات، صنع على بالقدرة اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهة متتعت عندما أنه التقييم فريق والحظ -59
 الدراسة على اجمليبني من املائة يف 11 وكان. منهجية بطريقة اجلنسني بني املساواة لتعميم ااستعداد   أكثر املكتب كان

 املستوى على الرئيسيني القرارات صانعي وهم مساعديهم أو املنظمة ممثلي من ا،جميب   62 عددهم البالغو  االستقصائية
 اجلنسني بني املساواة بأن هلم، مساعدين أو املنظمة ممثلي من هم الذين اجمليبني من ئةاامل يف 83 وأفاد. القطري
 املائة يف 62 تبلغ اليت اإلمجالية النتيجة من أعلى نسبة وهذه مكتبهم، هبا يضطلع اليت األنشطة معظم يف معممة

 .اجلنسني بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهات من

 الدنيا المعايير 3-1-2 

 تحديث يلزم قد وضعها منذ مضى الذي الوقت إلى انظر   ولكن ،كبير  حد إلى الدنيا المعايير تنفيذ تم -3 النتيجة
 .اليوم األرض على القائم والوضع الخارجي السياق واقع لتمثيل صياغته إعادة حتى أو بعضها

 كان  املؤسسي، املستوى وعلى. املنظمة يف خمتلفة مستويات على الدنيا املعايري تنفيذ يف اتباين   التقييم فريق الحظ -60
 املعايري خيص ما يف سيما ال عب،الش   خمتلف يف املعايري هلذه املعياري بالبعد والوعي الفهم من عال مستوى هناك
 املزيد بذل من بد ال ولكن(. 8و 6و 5و 3و 2و 1 املعايري مثل) واستخدامها وحتليلها البيانات بتوليد املتعل قة الدنيا

 واملالية البشرية املوارد يف اجلنسني بني املساواة وتعميم القدرات ببناء املتعل قة الدنيا املعايري تنفيذ لضمان اجلهود من
 اجلنسانية االعتبارات أن امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر يف جرت اليت املقابالت على الردود وأظهرت. فعاال   اتنفيذ  

 كما  ،(اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جهات باستثناء) املوظفني أداء تقييم عند االعتباريف  تؤخذ مل
 .12 األدىن املعيار يف ذلك إىل أشري
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 تستخدم ال املثال، سبيل وعلى. امليداين املستوى على أقل بدرجة الدنيا املعايري اعتماد يتم أنه التقييم فريق والحظ -61
. اكافي    ااستخدام   نظمةامل مستوى على املنتجة والبيانات املعارف التقييم فريق زارها اليت القطرية املكاتب معظم
 اللغات إىل احملدودة وترمجتها الكايف، بالقدر والبيانات املعارف هذه نشر عدم منها عديدة، عوامل إىل ذلك ويعزى

 يف الفنيني املوظفني بتصرف توضع عملية أدوات شكل على املنتجات هذه لتكييف الدعم تقدمي وعدم الوطنية،
 اليت الرئيسية البيانات قواعد ببعض امليدانيني املوظفني لدى حمدودة معرفة هناك أن التقييم فريق والحظ. امليدان

 للمعلومات العاملي والنظام املوضوعية اإلحصائية البيانات قاعدة قبيل من الرئيسي مقرها يف املنظمة تستضيفها
 .األراضي يف واحلقوق اجلنسني بني املساواة بيانات وقاعدة والزراعة املياه بشأن

 5و 1 الدنيا املعايري هي) دنيا معايري 7 التقييم هذا إطار يف جرى الذي السياسة استعراض حدد ذلك، على عالوة -62
 العمل خطة من الثانية بالنسخة اخلاصة األداء مؤشرات مبتطلبات لتفي املراجعة إىل حتتاج( 15و 14و 10و 9و 6و

 اإلضافات /املراجعات عرضوت  . 22املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة لتحقيق املتحدة األمم منظومة نطاق على
 السياسة استعراض يف املقرتحة، التعديالت إليه استندت الذي املنطقي األساس عن فضال   أدىن معيار لكل املقرتحة

 (.الوثيقة ذههب رفقامل يف الوارد)

 المعرفية المنتجات 3-1-3 
 يزال ال الفعلي استخدامها ولكن التوعية، ومواد الفنية التوجيهية الخطوط من عددا   المنظمة وضعت -4 النتيجة
 .امحدود  

 اجلنسني بني املساواة تعميم على والقطرية اإلقليمية واملكاتب الفنية والوحدات االسرتاتيجية الربامج فرق ملساعدة -63
 املنتجات من العديد وتعزيز تطوير ومت. التوجيهية واملواد املعرفية املنتجات من اعدد   املنظمة استحدثت عملها، يف

 املتصلة الرئيسية اجملاالت يف اجلنسني بني املساواة قضايا إدراج لدعم القدرات بتنمية اخلاصة واألدوات واملواد املعرفية
 خاصة بصورة يرك ز اجلنساين للمنظور املراعية القيمة بسالسل اخاص   اإطار  : ذلك على األمثلة وتشمل. املنظمة بوالية
 اجلنسانية لالعتبارات واملراعية امناخي   الذكية الزراعة بشأن تدريبيني ومنوذج ودليل االجتماعية؛ االستدامة على

 للبحوث االستشارية اجلماعة مع بالتعاون املصممة - املبتكرة والنهج اجلي دة املمارسات وجير بان جيمعان واللذين
 احلد بشأن حمددة توجيهية ومواد اإلنسانية؛ واالستجابة الصمود على القدرة وبشأن -الدويل والبنك الدولية الزراعية

 والتخفيف اجلنس نوع على القائم العنف من الوقاية بشأن وادوم اجلنسانية؛ لالعتبارات املراعية الكوارث خماطر من
 .آثاره من

 حمدود الوطنيني، ونظرائهم املوظفني جانب من واستيعاهبا املعرفية املواد هذه استخدام أن إىل التقييم فريق وخلص -64
 على ونظرائهم الفنيني وظفنيامل أن إىل التقييم فريق أشار زيارهتا، متت اليت البلدان معظم يفو . امليداين املستوى على

 .اليومي عملهم يف املعرفية واألدوات املنتجات هذه يستخدمون ال القطري املستوى
 ال أهنا اعتربوا أو املنتجات هذه بوجود علم على التقييم فريق قابلهم الذين والقطريون اإلقليميون املوظفون يكن ومل -65

 السياقات على تنطبق ماقل   نظرية منتجات أهنا على املنتجات هذه إىل املوظفون ونظر. عملهم من الغرض تناسب
                                                           

 مدتواعت  . سنوي أساس على املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة لتحقيق املنظومة نطاق على العمل خطة عن التقارير املنظمة رفعت ،2013 عام منذ 22
 .2018 الثاين تشرين/أكتوبر يف هذه العمل خطة من الثانية النسخة
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 مثل املاحنة اجلهات تتيحها اليت التوجيهية املواد أن املنظمة يف املوظفني بعض واعترب. فيها يعملون اليت الفعلية
 األورويب واالحتاد الدولية للتنمية السويدية بالوكالة اخلاصة اجلنسني بني املساواة بشأن التوجيهية واخلطوط السياسة

 االستثناءات وتشمل. املاحنة اجلهات متطلبات تليب األقل على ألهنا اخلاصة ألوضاعهم أنسب العاملية، البيئة ومرفق
 حالة عن التقريرو  العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة عن التقرير مثل الرئيسية اهلامة املطبوعات النتائج، هذه على

 .املعنية األقاليم يف التنمية يف وشركائهم املنظمة يف الفنيون املوظفون عادة   امعليه يطلع لذينال والزراعة، األغذية
 القدرات تنمية 3-1-4

 يلزم ولكن. الميدانية المكاتب في الموظفين قدرات وتقوية بناء إلى الرامية المنظمة بجهود اإلقرار تم -5 النتيجة
 تعميم مجال في( والتمكينية والمؤسسية الفردية البيئة) القدرات تنمية لتعزيز المنهجية الجهود من المزيد بذل

 .اليومي وعملهم الموظفين احتياجات لتناسب الجنسين بين المساواة
 اجهود   األخرية هذه بذلت وقد. املنظمة أحناء مجيع يف موظف 200 من أكثر اجلنسانية باملسائل املعنية الشبكة تضم -66

 .2012 عام تنشيطها أعيد أن منذ 23اجلنسانية باملسائل املعنية الفنية الشبكة قدرات لتقوية مهمة
 حني ففي. اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية تنسيقال جهات قدرات تفاوت بسبب خاص بشكل مهم أمر وهذا -67

 خبربة يتمتعون فنيني وظفنيم من معظمها يتألف اجلنسانية، نو الشؤ  يف خرباء من هذه تنسيقال جهات بعض تتألف
 املباشر الفين الدعم خالل من قدراهتم تعزيز مت وقد. اجلنسني بني املساواة قضايا على العمل يف معدومة أو حمدودة

 من سلسلة خالل ومن األقاليم، ويف الرئيسي املقر مستوى على اجلنسني بني املساواة قضايا يف اخلرباء قدمه الذي
 املساواة سياسة اعتماد ومنذ. دورهم ألداء إعدادهم إىل الرامية الدراسية واحللقات اإلنرتنت شبكة على الندوات

 قضاياب املعنية تنسيقال جلهات األقل على واحدة إقليمية تدريبية عمل حلقة إقليمي مكتب كل  نظم اجلنسني، بني
 تأدية من تتمكن حىت اجلنسني بني املساواة تعميمل الالزمة واألدوات باملعارف تزويدها بغية اجلنسني بني املساواة

 املوظفني جانب من كبري  بتقدير حتظى هذه العمل وحلقات التدريبية الدورات أن التقييم فريق والحظ. بفعالية دورها
 حتد ميثل انسبي   املرتفع اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنية التنسيق جهات دوران معدل ولكن. فيها شاركوا الذي
 .اوانتظام   اتواتر   أكثر بصورة تدريبية دورات تنظم أن املنظمة على يتعني أنه على يدل ما ،التدريب فعالية أمام احقيقي  

 وعيهم زيادة أجل من اخلمسة األقاليم يف الوطنيني ونظرائهم الفنيني وظفنيامل قدرات بناء على املنظمة وساعدت -68
 اإلقليمي املكتب نظم املثال، سبيل وعلى. تعنيهم اليت املواضيعية اجملاالت يف اجلنسني بني املساواة لقضايا وفهمهم
 إطار يف والوطنية اإلقليمية الزراعي االستثمار خطط يف اجلنسني بني املساواة تعميم حول امستفيض   اتدريب   ألفريقيا
 لدول االقتصادية اجلماعة من كبري  بتقدير حتظى واليت) اإلقليم يف اخلطط هذه من الثاين للجيل اجلاري اإلعداد

 مع بالتعاون ،اجلنسني بني املساواة قضاياب املعين وظفامل نظم أفريقيا، ومشال األدىن الشرق إقليم ويف(. أفريقيا غرب
 واألردن وإيران ومصر اجلزائر يف املياه قطاع يف العاملني احلكوميني للمسؤولني إسبانيا يف تدريبية دورة كوردوبا،  جامعة
 سلوسال اجلنسني بني واملساواة اجلنساين، التحليل على التدريبية الدورة ورك زت. وتونس وفلسطني واملغرب ولبنان

                                                           
 الشعب كافة  يف اجلنسني بني املساواة بقضايا معنية عليا تنسيق جهات تعيني مت" أنه 2009 عام يف املنظمة ملؤمتر والثالثني السادسة الدورة أفادت 23

 بني املساواة بقضايا املعنية التنسيق جهات جلميع التدريب وتوفري منتظمة بصورة االجتماعات عقد ويتم[. املستقل اخلارجي التقييم] لتوصيات اطبق  
 ".االقتضاء حسب احملددة الفنية والقضايا اجلنساين بالتحليل يتعل ق ما يف اجلنسني
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 يف املياه خدمات الستعماالت املتعددة األوجه" مثل املنظمة وضعتها اليت الصلة ذات املنهجيات وتطبيق القيمة،
 ".القيمة وسلسلة اجلنسني بني املساواة هنج"و" الكربى الري نظم

 املثال، سبيل وعلى. يستهدفها اليت واجلهات وتريته يف النظر إعادة من بد ال التدريب، هذا انتهاء من الرغم وعلى -69
( مثال   سنوات 3 كل  مر ة اتقييم   جيري العاملي األغذية برنامج) للقدرات منتظمة تقييمات املرجعية الوكاالت جتري

 .العليا لإلدارة سيما وال ملوظيفيها، اإلزامي   اتدريب   اجلنسني بني باملساواة املتعل ق التدريب وجعلت

 حصاءاتاإل مجال في القدرات بناء
 البيانات قاعدة مثل) اجلنس نوع حبسب مصنفة بيانات تتضمن اليت البيانات قواعد أهم بعض املنظمة تستضيف -70

 واحلقوق اجلنسني بني املساواة بيانات وقاعدة والزراعة املياه بشأن للمعلومات العاملي والنظام املوضوعية اإلحصائية
 نظرائهم ومن املنظمة يف موظفي الفئة الفنية بعض من اجيد   معروفة ليست هذه البيانات قواعد ولكن(. األراضي يف

 جانب من ضعتو   اليت بالنساء اخلاصةو  اجلنسانية البيانات مجع منهجيات إىل بالنسبة سيان واألمر. اخلارجيني
 على مناسب بشكل عنها التبليغ يتم مل واليت النساء، -الغذائي للتنوع األدىن احلد مثل منها، بدعم أو املنظمة

 .أمهيتها من الرغم
 باملساواة متعلقني مؤشرين ذلك يف مبا املستدامة، للتنمية أهداف 6 ضمن امؤشر   21لـ الراعية الوكالة هي واملنظمة -71

 الزراعية، لألراضي املرأة حيازة بشأن 24 1-أ-5 املؤشر) املستدامة التنمية أهداف من 5 اهلدف ضمن اجلنسني بني
 املنظمة تؤديه الذي الراعي دور وينطوي(. األراضي ملكية يف والرجل للمرأة املتساوية احلقوق بشأن 25 2-أ-5و

 التنمية أهداف بشأن التقارير رفع مبتطلبات الوفاء من لتتمكن الوطنية للحكومات اإلحصائية القدرة تقوية على
 .املستدامة

 السكان، وسط الشديد أو املتوسط الغذائي األمن انعدام بانتشار املتعلق 2-1-2 املؤشر راعية اأيض   هي واملنظمة -72
 البيانات لتوفري كبرية  جهود بذل يتم العاملي، املستوى وعلى. الغذائي األمن انعدام من املعاناة مقياس إىل ااستناد  

 البيانات تصنيف املمكن من كان  إذا ما حتدد أن املنظمة على يتعني يزال ال ولكن. اجلنس نوع حبسب املصنفة
 .الطريقة هبذه مصنفة حتليالت جتري ال البلدان بعض أن مبا اجلنس نوع حبسب الوطنية

 واحمليط آلسيا اإلقليمية تبااملك يف إقليمية عمل حلقات االحصائيني، كبري  مكتب بقيادة املنظمة نظمت بالتايل، -73
 البيانات ونشر مجع بأمهية الوطنيني النظراء لتوعية الكارييب البحرو  الالتينية وأمريكا الوسطى، وآسيا وأوروبا اهلادئ،
 بشأن التقارير رفع ألغراض اجملال هذا يف قدراهتم ولبناء ذلك يف املتبع املنهجي والنهج اجلنس نوع حبسب املصنفة
 مجع مبنهجية يتعل ق ما يف ابلد   22 من أكثر يف القدرات تنمية على املنظمة وساعدت. املستدامة التنمية أهداف
 املرأة لتخويل بإصالحات القيام) املستدامة التنمية أهداف من أ-5 املقصد ظل يف بشأهنا التقارير ورفع البيانات

 من وغريها األراضي يف والتصر ف امللكية حق على حصوهلا إمكانية وكذلك االقتصادية، املوارد يف متساوية حقوق ا
 (.الوطنية للقوانني وفق ا الطبيعية، واملوارد واملرياث املالية، اخلدمات وعلى املمتلكات،

                                                           
 اجلنس؛ نوع حبسب ،(الزراعيني السكان جمموع أصل من) فيها مضمونة حقوق لديهم أو زراعية أراضي ميتلكون الذين لألشخاص املئوية النسبة( أ) 24
 .احليازة نوع حبسب الزراعية، األراضي يف احلقوق أصحاب أو املالك بني املرأة حصة( ب)

 .عليها السيطرة أو /و األراضي ملكية يف احلقوق يف املساواة للمرأة( العريف القانون ذلك يف مبا) القانوين اإلطار فيها يكفل اليت للبلدان املئوية النسبة 25
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 البيانات مجع على الوطنية اإلحصاءات مكاتب اتقدر  بناء على املنظمة عملت الوسطى، وآسيا أوروبا إقليم ويف -74
 اإلنكليزية باللغات 26اجلنسانية الزراعية اإلحصاءات أدوات جمموعة تطوير ذلك يف مبا اجلنسني، بني باملساواة املتصلة

 يف احلكومات يساعد أن ذلك شأن ومن. واستخدامها اجلنسانية اإلحصاءات حتليل وعلى والرتكية، والروسية
 التنمية أهداف حتقيق يف احملرز التقدم بشأن التقارير رفع ويف األدلة على والقائمة املستنرية السياسات وضع عمليات
 باملساعدة يتعلق ما يف اجد   إجيابية مثال   القريغيزية الوطنية اإلحصاءات جلنة يف املوظفني فعل ردود وكانت. املستدامة

 املكتب ويف. املتبعة املنهجيات بشأن اإلقليميني وموظفيها منظمةلل الرئيسي املقر جانب من عليها حصلوا اليت الفنية
 باإلحصاءات املعنية املتحدة لألمم املواضيعية العمل جمموعة إطار يف ،املنظمة تساهم اهلادئ، واحمليط سياآل اإلقليمي

 باإلحصاءات املعنية اهلادئ واحمليط آلسيا الفرعية باجملموعة اخلاص القدرات تنمية منهاج إعداد يف اجلنسانية،
 .اهلادئ واحمليط آسيا يف اإلحصائي التدريب تنسيق لشبكة التابعة اجلنسانية

 اإلحصاءات إنتاج يف اجلنسني بني املساواة لتعميم اتقييم   أفريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب وأجرى -75
 وموريتانيا ولبنان واألردن والعراق مصر: هي أعضاء بلدان مثانية يف واستخدامها الريفية والتنمية بالزراعة املتعلقة
 املستفادة والدروس الوطين التقييم نتائج بتجميع إقليمي توليفي تقرير قام ،2017 عام ويف. وتونس والسودان واملغرب

 اإلحصاءات هذه إنتاج لتعزيز إقليمية عمل خطة واقرتح أخرى، أقاليم يف اجلنسانية اإلحصاءات إعداد من
 .املستوى اإلقليميعلى  القدرات بناء خالل من واستخدامها

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 14 المادة -السياسات بشأن والحوار الدعوة
 الوطنية السياسات عمليات يف اجلنسني بني املساواة أبعاد إدماج وتدعم لالجتماعات منظ مة كجهة  املنظمة تعمل -76

 مجيع على القضاء اتفاقية من 14 املادة بشأن 34 التوصية تأييد وشكل. والتغذية الغذائي باألمن املتعلقة والدولية
 الدويل والصندوق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة lk مببادرة) 2016 عام املرأة ضد التمييز أشكال
 بشأن الوطين احلوار يف للدعوة رئيسية انطالق نقطة وفرت رئيسية نتيجة( للمرأة املتحدة األمم وهيئة الزراعية للتنمية

 القضاء اتفاقية من 14 املادة بشأن 34 التوصية لتنفيذ الفنية املساعدة املنظمة تقدم ذلك، إىل اواستناد  . السياسات
 أهنا كما  وتنزانيا، النكا وسري وروندا وقريغيزستان وكينيا وغواتيماال بوتسوانا يف املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

 .املادة هذه بشأن السنوية التقارير رفع يف العامل حول من البلدان من العديد تدعم

 القطري المستوى على البيانات توليد 3-1-5

 هناك ولكن كافة،  األقاليم في الجنسين بين للمساواة القطرية التقييمات من هائال   اكم    المنظمة أجرت -6 النتيجة
 .واستخدامها التقييمات هذه جودة في كبير  تباين

 فريق وخلص. التقييم هذا صدور موعد حبلول اجلنسني بني للمساواة اقطري   اتقييم   54 أجري أعاله، ذكر كما -77
 أجل من للبيانات كمصدر  البلدان بعض يف اجلنسني بني للمساواة القطرية التقييمات استخدام مت أنه إىل التقييم

 أمهية إىل التقييم، فريق زارها اليت الوسطى وآسيا وروباأل يقليماإل املكتب بلدان مجيع يف املوظفون أشارو . التخطيط
 ويعترب. املشاريع وثائق يف كمراجع  أيضا   األخرية هذه استخدام ومت .اجلنسني بني للمساواة القطرية التقييمات
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 ومشال األدىن لشرقلو  الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليميني املكتبني يف اجلنسني بني املساواة قضاياب املعنيون وظفونامل
 أساسية معلومات وجود عدم إىل انظر   ولنظرائهم القطريني للموظفني مهمة اجلنسني بني املساواة تقييمات أن أفريقيا

 اجتمع الذين املنظمة نظراء وشدد. املنظمة اختصاص ضمن تندرج اليت القطاعات يف اجلنسني بني املساواة عن
 .اجلنسني بني للمساواة القطرية تالتقييما أمهية على وتركيا وقريغيزستان جورجيا يف هبم التقييم فريق

 يف الوسطى وآسيا وروباأل يقليماإل املكتب يف اجلنسني بني للمساواة قطري تقييم إلعداد االنطالق نقطة وتتمثل -78
 اإلقليمي املكتب وضعها واليت الريفية واملناطق بالزراعة املتعلقة الرئيسية اجلنسانية املؤشرات جملموعة استعراض إجراء

 مناقشات الدراسة، إطار يف وجرت،. اإلقليم يف ومقارنتها البيانات مجع توحيد أجل من الوسطى وآسيا ألوروبا
 الفجوات بشأنو  اجلنسانية اإلحصاءات لتوليد استخدامها ميكن اليت البيانات ومصادر القائمة املؤشرات بشأن

 . والزراعة اجلنسني بني باملساواة الصلة ذات البيانات يف الكبرية
 للمساواة القطرية التقييمات باستخدام يتعل ق ما يف استثنائية حالة الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب عد  وي   -79

 جيريه انظري   امترين   التقييمات هذه إعداد يبقى األخرى، األقاليم معظم يف أنه التقييم فريق والحظ. اجلنسني بني
 .بالضرورة عليه باالطالع القطرية املكاتب تقوم وال( االستشاريني من بدعم) اإلقليمي املكتب

 وجد يذال 27القطرية الربجمة طرأ لتطبيق األخري استعراضه يف وردت اليت التقييم فريق مالحظات النتائج هذه وتؤكد -80
 القطرية التقييمات نتائج استيعاب وأن مناسب غري يزال ال القطرية الربجمة يف اجلنسني بني املساواة تعميم أن

 أطر من اجلديد اجليل أن التقييم فريق الحظ ذلك، ومع. رضم   غري القطرية الربجمة أطر يف اجلنسني بني للمساواة
 اجلزائر مثل بلدان يف سيما ال 28اجلنسني، بني املساواة تعميم يف ملحوظة حتسنات على انطوى القطرية الربجمة

 .غزة وقطاع الغربية والضفة ونيبال وغيانا وغواتيماال وجورجيا والسلفادور وإكوادور وكمبوديا

 التقارير إعداد 3-1-6

 املساواة بشأن التقارير إعداد أن إىل والقطري اإلقليمي املستويني على املنظمة موظفي من الواردة املالحظات تشري -81
 الرباجمي التخطيط نظام سيما وال املنظمة، نظم يف القيود بسبب اخلصوص وجه على صعب أمر اجلنسني بني

 هدف بكل املتعلقة النتائج عن للتبليغ املخصص احلي ز وإن. الربامج تنفيذ وتقارير التقييم ودعم التنفيذ تقارير وإعداد
 واملخرجات النواتج معظم أن مبا بالتايل،و . ااسرتاتيجي   احملتوى يكون أن من بد ال لذا ا،جد   حمدود اسرتاتيجي
 انادر   إال املوضوع هبذا املتعلقة اإلجنازات ذكر على يؤتى ال اجلنسني، بني املساواة تشمل ال املؤسسية واملؤشرات

 .اإلطار يف وارد هو عما التقارير رفع إىل اإلدارة فرق تلجأ حيث
 بقدر الرتكيز يتم أنه بماف. اأيض   التخطيط عملية بل فحسب، النتائج رصد هذه التقارير إعداد مشكلة تعيق وال -82

 .التخطيط مرحلة يف املوضوع هذا إلدماج أقل حوافز توجد التقارير، إعداد مرحلة يف اجلنسني بني املساواة على أقل
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 بشأن اواحد   اخمرج   سوى يتضمن ومل اجلنسانية املشاغل ذكر على بنيبال اخلاص 2017-2013 للفرتة القطرية الربجمة إطار يأت مل املثال، سبيل على 28
 عن خيرج أنه من الرغم على 2022-2018 للفرتة اجلديد القطرية الربجمة إطار يف اجلنسني بني املساواة تعميم يتم ولكن .لألراضي النساء ملكية زيادة
 بطريقة الفقر من واحلد العيش سبل تعزيز بشأن 3 الناتج هو اجلنسني، بني باملساواة يتعل ق منفصال   اناجت   القطرية الربجمة إطار ويشمل. التقييم هذا نطاق
 .اجلنسني بني باملساواة متعلقة وغايات خمرجات الثالثة النواتج تتضمن كما  اجلنسانية، لالعتبارات ومراعية شاملة
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 اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل فعالية. 2 التقييم سؤال 3-2

 المستدام الزراعي اإلنتاج في المساواة تحقيق في الجنسين بين المساواة تعميم مجال في المنظمة عمل ساهم كيف
 الجوع؟ على القضاء أجل من المستدامة الريفية والتنمية

 المتعّلقة أهدافها تحقيق في والميداني السياساتي المستويين على املحوظ   اتقدم   المنظمة حققت -7 النتيجة
 وضمان استيعابها ليتم وطنية ملكية تستلزم ولكنها وآخر بلدن بين النتائج هذه وتتباين. الجنسين بين بالمساواة
 .استدامتها

 إىل السياسي اجملال من ،كافة  النفوذ جماالت يف ومشرتكة شاملة جهود بذل إىل اجلنسني بني الفجوة سد حيتاج -83
 والسلوكيات االجتماعية املعايري تغيري ويتسم 30".إجيابية إجراءات"و اسياسي   االتزام   يتطلب أنه كما 29ي.الفرد اجملال

 31.ذلك حتقيق يف دور هنا للسياسات يكون أن وميكن اجلنسني، بني املساواة لتحقيق اأيض   باألمهية
 سياسة من األوىل األربعة األهداف على الرتكيز سيتم اجلنسني، بني املساواة حتقيق يف املنظمة مسامهة تقييم ويف -84

 الصلة ذات للمشاريع املخصصة الزراعية عونةامل نسبة بزيادة املتعلق اخلامس اهلدف أما. اجلنسني بني املساواة
 ،أعاله ذكر وكما. املنظمة وتأثري اختصاص نطاق ضمن يندرج وال مبهم هدف فهو اجلنسني، بني املساواة/بالنساء

 .احالي   املنظمة يف القائمة التقارير رفع نظم باستخدام الصدد هذا يف احملرز التقدم رصد املستحيل شبه من فإنه
 البيئة هو األول املستوى. متصلني ولكن خمتلفني مستويني على األربعة األهداف حتقيق يف احملرز التقدم تقييم وميكن -85

 صعيد على املشاريع بإجناز يرتبط الثاين املستوى أن حني يف التخطيط،ب اخلاصةو  واالسرتاتيجية اتيةالسياس التمكينية
 نطاق ألن أكرب بأمهية األول املستوى يتمتع ا،مهم   الثاين املستوى يبقى حني ويف. واملستفيدين احمللية اجملتمعات

 بعدد اخلاصة أو املكانية التغطية حيث من احمللي اجملتمع صعيد على املنظمة حتققه أن ميكن مما بكثري وسعأ تأثريه
 موارد متلك والزراعة األغذية منظمة ألن احمللي اجملتمع مستوى على واسعة تغطية توقع ميكن ال بالفعل،. املستفيدين

 الدويل الصندوق أو الدويل، البنك مثل) الدويل التعاون جمال يف األخرى الفاعلة باجلهات مقارنة انسبي   ضئيلة مالية
 (.الثنائية املاحنة أواجلهات األفريقي، التنمية مصرف أو الزراعية، للتنمية

 املسامهة تقاس ال وتنفيذها، املشاريع تصميم يف امهم   ااعتبار   عدت   التكلفة حيث من الفعالية أن من الرغم وعلى -86
. تغطيتها تتم اليت املنطقة نطاق أو املستفيدين عدد خالل من احمللي اجملتمع مستوى على املنظمة تقدمها اليت املهمة

 أكرب فاعلة جهات جانب من واستنساخها توسعها إمكانية حيث من أجدى بشكل عادة   املنظمة مشاريع موتقيَّ 
 وتكييف احليوانية؛ والسالالت احملاصيل أصناف على التحسينات إدخال مثل جماالت يف وذلك ،أكثر موارد متلك

 التقييم، هذا أغراض إىل بالنسبة واألهم واإلنتاجية؛ احليواين واإلنتاج احملاصيل إنتاج لتعزيز وحتسينها التكنولوجيات
 .حتقيقها يف واملسامهة اجلنسني بني املساواة تعميم

                                                           
 (2017) العاملي االقتصادي املنتدى 29
 .املساواة عدم وحاالت للتمييز، عرضة األكثر واجملموعات األشخاص لصاحل متيل إجراءات 30
 (2015) البحار عرب التنمية معهد 31
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 األربعة األهداف بني الفاصلة احلدود أن املشاريع، مواقع إىل والزيارات واملقابالت املشاريع وثائق استعراض من وتبني   -87
 ما اونادر  . األرض على املطبقة املشاريع إىل بالنسبة سيما ال جامدة، احدود   ليست اجلنسني بني املساواة لسياسة

 من الكثري ويف. أكثر أو هدفني حتقيق إىل سعىت أن الطبيعي من إنه بل واحد، هدف حتقيق إىل املشاريع سعىت
 متساوية فرص على والرجل املرأة حصول ضمان) اجلنسني بني املساواة سياسة من 2 اهلدف جيتمع ،األحيان
 ختفيف) منها 4 واهلدف( هبا والتحكم اإلنتاج موارد من وغريها واألراضي والدخل الالئق العمل فرص إىل للوصول

 .نفسه املشروع يف( احملس نة التحتية والب ىن واخلدمات التكنولوجيات خالل من املائة، يف 20 مبقدار املرأة عمل عبء
 ضمان) اجلنسني بني املساواة سياسة من 3 باهلدف املرتبطة املشاريع بني تالقي نقاط األحيان من الكثري يف وهناك -88

 واهلدف( الزراعية للتنمية الضرورية واألسواق واخلدمات السلع إىل للوصول متساوية فرص على والرجل املرأة حصول
 حد إىل يرتبط 4 االسرتاتيجي اهلدف أن بدووي(. وكفاءة مشوال   أكثر وغذائية زراعية نظم متكني) 4 االسرتاتيجي

 املبادرة رك زت املثال، سبيل وعلى. النحو هذا على املشاريع تصنيف يتم ال عندما حىت اجملتمعية باملشاريع كبري
 األمساك ومصايد والغابات الزراعة جعل) 2 االسرتاتيجي اهلدف على اأساس   ألفريقيا اإلقليمي للمكتب 2 اإلقليمية

. 4و( الريف يف الفقر من احلد) 3 االسرتاتيجيني اهلدفني ليشمل نطاقها اتسع ولكن( واستدامة إنتاجية أكثر
 مستوى على اجلنسني بني املساواة سياسة أهداف من هدف كل  حتقيق يف املسامهة حتليل سنحاول ،بالتايلو 

 أهداف من هدف كل  يقدمها اليت املسامهة تقييم ميكننا وال. املوجودة والتكافل الرتابط أوجه مراعاة مع ،املشاريع
 سنحاول لذا التقرير، هذا نطاق يف جمد بشكل االسرتاتيجي/السياسايت املستوى على اجلنسني بني املساواة سياسة
 .األربعة لألهداف عام تقييم عرض

 االستراتيجي/السياساتي المستوى على الجنسين بين المساواة سياسة أهداف تحقيق في المساهمة 3-2-1

 المستويين على الجنسين بين المساواة مجال في المنظمة عمل حققهاي التي النتائج أهم تظهر -8 النتيجة
 ،الجنسين بين مساواةال قضايا على اإلقليمية الهيئات فيها تعمل التي األقاليم بعض وفي. واالستراتيجي السياساتي

 الغذائي األمن أجل من الخطة في جنسانية استراتيجية إدراج مثل ودعمتها، مهمة مبادرات عن المنظمة دافعت
 وتعميم الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول لجماعة التابعة 2025 عام بحلول الجوع واستئصال والتغذية

 .أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج تنفيذ في الجنسين بين المساواة
 يف اإلقليمية وشبه واإلقليمية العاملية املستويات على هبا املنظمة بتمتع ي عرتف اليت النسبية امليزات من واحدة تتمثل -89

 اجلنسني بني املساواة لتعزيز األحيان من الكثري يف املنظمة تستخدمها قدرة وهي االجتماعات، عقد على قدرهتا
 بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تفعيل إىل املنظمة دعوة يزةامل هذه تؤكد العاملي، املستوى وعلى. املرأة ومتكني
 التوجيهية اخلطوط) الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة
 جمموعات مجلة من ،للمزارعات باألراضي املتعلقة احلقوق تعزيز إىل التوجيهية اخلطوط هذه وتسعى(. الطوعية

 املنظمة يف األعضاء البلدان يف التقليدية األراضي حيازة نظم أن ومبا. كافة  األقاليم يف التمييز نتواجه اللوايت ،أخرى
 من العديد يف الطوعية التوجيهية باخلطوط متصلة تدخالت املنظمة أجرت النساء، ملكية بسندات عامة   تعرتف ال

 تفاصيل وترد. النساء من والرعاة املزارعات سيما وال املهمشة، باجملموعات اخلاصة احليازة حقوق لتعزيز األقاليم
 .3 اجلدول يف القطري املستوى على الدعم هذا
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" والرجل املرأة أجل من األراضي حيازة حوكمة" بعنوان القدرات لتنمية ابرناجم   املنظمة أطلقت ذلك، إىل باإلضافة -90
 ليبرييا شاركت تارخيه، وحىت. الطوعية التوجيهية اخلطوط يف الوارد اجلنسني بني املساواة مبدأ تنفيذ يف البلدان لدعم

 اللك   املنصفة األراضي حيازة حوكمة لتوفري عمل خطط ووضعت الربنامج يف أفريقيا وجنوب وسرياليون ومونغوليا
 .اجلنسني

 اإلقليمي املكتب ويعمل. فرعية وإقليمية إقليمية كيانات  مع إقليمية مكاتب أربعة عملت اإلقليمي، املستوى وعلى -91
 فردية بلدان مع واالسرتاتيجي السياسايت املستوى على أفريقيا، ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب وهو اخلامس،

 مثل) املكافئة اإلقليمية الكيانات جانب من احملدود االخنراط إىل اجزئي   احملدود الرتكيز هذا ويعزى. رئيسي بشكل
 دعوة سامهت وقد. اجلنسني بني ساواةامل قضايا يف 32(العربية الدول جلامعة التابعة الزراعية للتنمية العربية املنظمة
 بقضايا السياسي االلتزام تعزيز يف كبرية  مسامهة األقاليم، يف واالسرتاتيجي السياسايت املستويني على ودعمها املنظمة
 املنظمة جتريها اليت واالسرتاتيجية السياساتية التدخالت عدد إنو . املزارعات ومتكني الزراعة يف اجلنسني بني املساواة

 .اجد   كبري  والوطين اإلقليمي املستويني على

 ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط جمال يف املنظمة تدخالت على أمثلة  3:اجلدول
 الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك

 الصلة ذات األنشطة المشاريع البلد
 FMM/GCP/111/MUL منغوليا

 GCP /GLO/501/GER 
GCP/GLO/347/GER 

 احلراجة وقانون الرعي قانون مشروع) الرئيسية احليازة أدوات تقييم 
 (القائم

  منييالتقي بشأن املصلحة أصحاب مع مشاورات 
 FMM/GCP/111/MUL السنغال

GCP/GLO/599/GER 
GCP/GLO/347/MUL 

 األراضي حيازة سياسة مراجعة يف املسامهة 
 احليازة إصالحات تنفيذ بشأن الرائدة املشاريع 

 FMM/GCP/111/MUL سرياليون
GCP/GLO/347/GER 
GCP /GLO/501/GER 

 مكونات مخسة طريق عن القطاعات املتعددة التدخالت 
 واالستثمار األراضي، وإدارة القانوين، اإلطار: هي لمشروعل

 املائية، األحياء وتربية األمساك ومصايد املسؤول، التجاري
 .الغذاء يف واحلق والغابات

 برنامج من مكيفة نسخة تطوير SOLA املساحية البيانات جلمع 
 عليها والتدريب والبيئة، القطري والتخطيط األراضي بوزارة اخلاصة

 املعامالت بتسجيل املعنية الوكالة مع اإلنرتنت عرب وتقامسها
 باألراضي اخلاصة

                                                           
. الزراعية باالحصاءات يتعل ق ما يف سيما ال عقود، مدى على الزراعية للتنمية العربية املنظمة مع أفريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب تعاون 32

 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق على للعمل اتفاقا   واملنظمة املكتب وقع ،2017 عام ويف
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 األراضي حيازة على الرمسي الطابع إلضفاء مشروع استحداث GCP/GLO/347/UK  أوغندا
 األراضي حيازة بشأن البيانات جلمع الرباجميات وتطوير ،العرفية

 هذه استخدام على والتدريب املفتوحة احليازة إىل باالستناد
 الربجميات

 ففي. واالسرتاتيجيات السياسات مستوى على الكارييب البحرو  الالتينية أمريكا إقليم يف جنازاتاإل أهم وحتققت -92
 خطتها يف جنسانية اسرتاتيجية إدراج على الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجاعة وافقت ،2016 عام
 هذه على للموافقة الدعوة إىل وباإلضافة .2025 عام حبلول اجلوع واستئصال والتغذية الغذائي األمن أجل من

 ومنطقة الالتينية أمريكا دول جلماعة التابعة املرأةشؤون ب النهوض جملموعة الفين الدعم املنظمة قدمت االسرتاتيجية،
 كذلك، 33.بلدان أربعة يف الوطين املستوى على وتنفيذها االسرتاتيجية على املصادقة ودعمت الكارييب البحر

 األسرية، الزراعة بشأن منوذجية قوانني ثالثة تصميم يف الالتينية، أمريكا برملان مع حتالفها خالل من املنظمة سامهت
 ولو الثالثة، القوانني هذه يف اجلنسني بني املساواة إدراج مت وقد. املدرسية والتغذية احلجم، الصغرية األمساك ومصايد

 .األمساك ومصايد الزراعة يف اجلنسني أدوار يف التباين بسبب قانونني أول يف أكرب بأمهية تتمتع أهنا
 بني املساواة مسأليت مناقشة على اإلقليمية املنتديات الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب وشجع -93

 نساء لتمكني املستوى الرفيع املنتدى اإلقليمي املكتب عزز ،مثال   2018 عام ويف. وتعزيزمها املرأة وحقوق اجلنسني
 ،2017 عام ويف 34.الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف التغذية وسوء اجلوع على القضاء أجل من األصلية الشعوب

 الزراعة ووزارة للمرأة املتحدة األمم هيئة مع جنب إىل اجنب   الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب نظم
 األراضي إىل املرأة وصول مناقشة بغية 35األراضي حوكمة يف املساواة حول الدويل املؤمتر باراغواي، يف احليوانية والثروة
 هذا ويعزز 36.اإلقليم يف الغذائي واألمن احلقوق، يف واملساواة االقتصادية، االستقاللية لتحسني اإلنتاجية واملوارد
 .املشاركة احلكومات بتقدير وحيظى السياسات صانعي بني والعرب اخلربات تقاسم األحداث من النوع

 املساواة بتحقيق امهم   اإقليمي   االتزام  ( 2017) فيلنيوس إعالن يشكل الوسطى، وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب ويف -94
 الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب ويشكل. املنظمة به اضطلعت الذي العمل عن نشأ وقد اجلنسني، بني

 املعين الفريق ويشارك أوروبا، هبا تنفرد آلية وهي اإلقليمية، اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة تنسيق آلية من جزءا  
 اجلنسني بني باملساواة واملعين املسائل على القائم اإلقليمي التحالف يف املكتب هلذا التابع اجلنسني بني باملساواة

 جمال يف الدعم يوفر أنه كما  اجلنسني، بني املساواة تعميم أنشطة يف القطرية املكاتب ويدعم العمل ينسق الذي
 .املستدامة التنمية أهداف لتحقيق السياسات

                                                           
 الدومينيكية، اجلمهورية ففي. القطري السياق على كبري  حد إىل الدعم هذا جناح مدى وتوقف. وباراغواي وهاييت والسلفادور الدومينيكية اجلمهورية 33

 ألمريكا اإلقليمي املكتب يزال ال أقل، بقدر مؤاتية السياسية البيئة حيث باراغواي، ويف. سهال   التنفيذ جعلت دخول نقطة احديث   معتمد قانون شكل
 .احملتملة الدخول نقاط خيترب الكارييب والبحر الالتينية

34 Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en ‒ Foro de alto nivel FAO (2018) 

)/http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1037043( ca Latina y el CaribeAméri 
35 /http://www.fao.org/americas/eventos/ver/pt/c/1026471  
 وغواتيماال، والسلفادور، وإكوادور، الدومينيكية، واجلمهورية وكوستاريكا، وكولومبيا، وشيلي، والربازيل، األرجنتني، من ممثلني مشاركة على املكتب عو ل 36

 .وأوروغواي وبريو، وباراغواي، ونيكاراغوا،

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1037043/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/pt/c/1026471/
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 أهداف عدة حتقيق إىل( FMM/GLO/122/MUL) البلدان تعددامل ربنامجال يهدف ألفريقيا، اإلقليمي املكتب ويف -95
 األولويات إدماج عرب الريف يف الفقر من واحلد الزراعة بقطاع اخلاصة والربامج السياسات يف املسامهة منها

 يف اجلنسني بني املساواة تعميم تعزيز يف اأيض   الربنامج ويساهم. فيها اجلنسني بني باملساواة املتعل قة االسرتاتيجية
 املكاتب تدعم وكينيا، وغانا غامبيا مثل البلدان من العديد ويف. أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل الربنامج تنفيذ

 كينيا،  ويف. اجلنساين مكوهنا تقوية عرب الزراعي لالستثمار الوطنية اخلطط ألفريقيا اإلقليمي للمكتب التابعة القطرية
 اإلطار اعتماد ذلك يف مبا الوطنية، التكي ف خطة يف اجلنسني بني املساواة إدماج على اتدريب   القطري املكتب جيري

 (.UNFA/GLO/616/UND) الطبيعية للموارد الشاملة احلوكمة يف اجلنسانية األبعاد ملعاجلة املنهجي
 للبلدان األساسي الدعم توفر اليت القطرية املكاتب تدخالت مباشر بشكل اإلقليمي املستوى على العمل ويدعم -96

 مجع جمال يف القطرية املكاتب عمل من يتجزأ ال جزءا   النظرية واألقسام للوزارات الفين الدعم ويشكل. األعضاء
 القطري الدعم من النوع هذا إجياد وميكن. فيها اجلنسني بني املساواة وتعميم واخلطط واالسرتاتيجيات السياسات

 مريكاألو  ألفريقيا نياإلقليمي تبنياملك يف الدعم تقدمي حاالت من أكرب عدد وجود من الرغم على كافة  األقاليم يف
 إطالق ميكن ،األخري املكتب هذا ويف. الوسطى وآسيا وروباأل اإلقليمي باملكتب مقارنة الكارييب البحرو  الالتينية

 وحقوق اجلنسني بني باملساواة اخلاصة األورويب االحتاد شروط من دخول كنقطة  االستفادة مع التدخالت من املزيد
 اإلنضمام إىل تسعى اليت البلدان وعلى يهإل الزراعية املنتجات تصدير يف ترغب اليت البلدان على املفروضة اإلنسان

 (.وصربيا الشمالية ومقدونيا ألبانيا مثل) إليه
 الوطنية اخلطة احالي   يدعم وهو. األصلية الشعوب لنساء املساعدة بتقدمي معروف باراغواي يف القطري املكتب وإن -97

 املستوى على يسعى أنه كما  الشعوب، هذه لنساء كامل  فصل ختصيص فيها يتم اليت األصلية الشعوب بشأن
 السياسة قانون باراغواي برملان أقر ،2015 عام ويف. النساء هلذه احلقوق يف املساواة مينح قانون وضع إىل السياسي

 واعتماده وضعه يف اقيادي   ادور   الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب وأدى الريفيات، للنساء العامة
 بنشاط القطري املكتب عمل ،2016 عام ومنذ. واستيعابه أمهيته لصاحل والدعوة الفنية املساعدة توفري عرب وذلك
 اجلنسني بني للمساواة املؤسسية السياسة صياغة متت غواتيماال، ويف. وتنفيذه ونشره القانون هذا تنظيم تعزيز على

 اعتمادمها ومت ،2023-2014 للفرتة لتنفيذها االسرتاتيجي واإلطار واألغذية احليوانية والثروة الزراعة بوزارة اخلاصة
 أشكال مجيع على القضاء التفاقية الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب يقدمه الذي الدعم إطار يف

 بعمل واضطلع السليمة الفنية املشورة الكارييب البحرو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب وقدم. املرأة ضد التمييز
 بشكل الرتكيز مع الريفية بالتنمية يعىن القطاعات بني مشرتك عمل فريق لتشكيل امروج   الدعوة، جمال يف مكثف
 مثلني وغواتيماال باراغواي تشكل الوطين، املستوى وعلى. األصلية الشعوب ونساء الريفيات النساء على خاص
 .واالسرتاتيجيات السياسات جمال يف والتدخالت الدعوة جناح على ملفتني

. اجلنسني بني املساواة لتعميم السياسي الدعم املنظمة هلا قدمت اليت البلدان على آخر مثال   هندوراس وتشكل -98
 األسواق إىل املرأة وصول حتسني األسرية، الزراعة بشأن الوطنية لالسرتاتيجية الرئيسية االسرتاتيجية الركائز ومشلت
 من بسلسلة القطري املكتب اضطلع الدومينيكية، اجلمهورية ويف. الفنية اجملاالت يف املرأة قدرات تنمية وأنشطة
 اهلدف وكان. للمرأة املتحدة األمم هيئة مع بالشراكة البيئة، ووزارة الزراعة وزارة استهدفت اليت القدرات تنمية أنشطة

 والربامج السياسات لتعزيز سبيال   بوصفه اجلنسني بني املساواة تعميم على احلكومية القدرات تقوية هو ذلك من
 .اجلنسانية لالعتبارات املراعية
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 لالعتبارات املراعية السياسات من املزيد لوضع الدعم تقدمي على الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب ويعمل -99
 وبرنامج النمساوي اإلمنائي التعاون برنامج ميوله فرعي مشروع قدم جورجيا، ويف. الوطين املستوى على اجلنسانية

 الزراعية االسرتاتيجية العمل خطة يف مسامهات( GCP/GEO/004/AUT) الريفية والتنمية للزراعة األورويب اجلوار
. والتقييم الرصد نظم يف اجلنس نوع حبسب مصنفة مؤشرات إدراج ذلك يف مبا ،2020-2015 للفرتة اجلورجية
 العمل وخطة اسرتاتيجية يف اجلنسني بني املساواة تعميم يف للمرأة املتحدة األمم هيئة مع بالشراكة املنظمة وسامهت

 بوزارة اخلاصة اداخلي   نازحنيال معيشة سبل بشأن العمل وخطة االتصاالت واسرتاتيجية اداخلي   لنازحنيا بشأن
 املكتب دعم ذلك، إىل باإلضافة. GCP/GEO/007/EC الربنامج إطار يف وذلك جورجيا، يف الداخليا   نازحنيال

 املستشارون وقال. اجلنسني بني املساواة لتحقيق اجلورجية الوطنية العمل خطة تطوير الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي
 الريفية والتنمية للزراعة األورويب اجلوار برنامج وقدم. االعتبار يف ومقرتحاهتا املنظمة معلومات أخذوا هنمإ الوطنيون

 كان  وعندما. اجلنسانية اجلوانب تشمل أهنا يبدو ال ولكن أخرى وسياسات اسرتاتيجيات يف كبرية  مسامهات أيضا  
 ،2020-2015 للفرتة الزراعية للتنمية اجلورجية االستارتيجية على يعمل الريفية والتنمية للزراعة األورويب اجلوار برنامج
 أمور فيها درجتوأ  . االسرتاتيجية هذه ستتضمنه ما على للتأثري الضغط من اكبري    اقدر   الدوليون الشركاء مارس
 احلكومة من الكايف التمويل على حتصل مل ولكنها عديدة التزامات فيها وقطعت( اجلنسني بني املساواة منها) عديدة

 . األولويات من عد  ت   ومل
 ساعدها حيث املستدامة، التنمية أهداف لتحقيق عديدة بلدان مع الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب وعمل -100

 واالسرتاتيجيات السياسات وضع عملية ودعم اجلنسني، بني باملساواة املتصلة املؤشرات فيها مبا املؤشرات، تأميم على
 مباشرة قريغيزستان يف" الزراعية السياسات يف اجلنسانية القضايا حتليل" أداة جتريب ويهدف. الوطين املستوى على
 قيد تزال ال العمل خطة كانت  ولكن. الوطنية والسياسات التشريعات يف اجلنسانية االعتبارات مراعاة حتسني إىل

 على اأيض   املنظمة وتعل ق. بعد ستقدمها اليت املسامهة عن الكالم ميكن ال لذا الوثيقة، هذه إعداد وقت يف التطوير
 .منها 14 املادة سيما وال املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية

 واالسرتاتيجيات السياسات وضع يف كبرية  فنية مسامهات املنظمة قدمت اهلادئ، واحمليط سياآل اإلقليمي املكتب ويف -101
 تابعة أخرى ووكاالت ئاهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة مع تعاوهنا إطار يف عديدة بلدان يف

 وضعتها اليت 2035-2015 للفرتة الزراعية التنمية اسرتاتيجية إعداد املنظمة دعمت نيبال، ويف. املتحدة لألمم
 ضمن تندرج اليت األنشطة يف خاص بشكل املنظمة وسامهت. املالية واملؤسسات املاحنة املنظمات من جمموعة
 يف العمل وخطة والتغذوي الغذائي األمن ربنامجل" احرمان   األكثر للفئات والتغذوي الغذائي األمن حتسني" هدف
 بشأن الشريكة واملنظمات احلكومية األقسام من إجيابية اردود   التقييم فريق وتلقى. والتغذوي الغذائي األمن جمال
 الذي الغذائية والسيادة الغذاء يف احلق قانون لصياغة الدعم اأيض   األخرية هذه وقدمت. املنظمة تؤديه الذي الدور

 .2018 أيلول/سبتمرب 18 يف الربملان أقر ه
 شعبة بني املشرتك اجلنسني بني املساواة حتقيق أجل من والبيانات األدلة ملشروع الدعم املنظمة قدمت فلبني، ويف -102

 ومباشرة األصول ملكية بشأن البيانات توافر تعزيز بغية للمرأة املتحدة األمم هيئةو  املتحدة األمم يف االحصاءات
 حتسني على احلكومات املشروع هذا ويساعد. ادولي   مقارنتها ميكن واليت اجلنس نوع حبسب املصنفة احلرة األعمال
 وضع خالل من الضعف من واحلد املعيشة سبل واستدامة القرارات وصنع املرأة متكني تعزز اليت الوطنية سياساهتا

 .األدلة على القائمة السياسات
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 بالزراعة تتعلق جديدة سياسات إلعداد الزراعة ووزارة املياه موارد وإدارة الري وزارة املنظمة تدعم النكا، سري ويف -103
 لوضع اأساس   بوصفه الزراعي القطاع يف اجلنسني بني املساواة لقضايا أفضل فهم تكوين سبل تناقشو  ،والري

 اجلنسني بني املساواة بشأن تدريبية عمل حلقة وعقدت. وتنفيذها الربامج وتصميم األدلة على القائمة السياسات
 .األورويب االحتاد مع بالتعاون 2018 عام يف القطاعية السياسات بإعداد املعنيني السياسات لواضعي

 البيئة قطاعاتب اخلاصة القطري لالستثمار بنغالدش خطة يف اجلنسني بني املساواة تعميم على املنظمة وحترص -104
 من هلا التابعة الوكاالت ويف املناخ وتغري والغابات البيئة وزارة يف القدرات بناء على وتساعد املناخ، وتغري والغابات

 .اجلنسانية االعتبارات تراعي وبرامج سياسات وضع أجل

 المحلي المجتمع مستوى على الجنسين بين المساواة أهداف تحقيق في المساهمة 3-2-2
 مستوى على الجنسين بين الفجوات بعض سدّ  في بنجاح المنظمة تدخالت بعض ساهمت -9 النتيجة -105

 ونطاقها الحاالت هذه عدد يبقى ولكن. للمرأة االقتصادي التمكين عبر سيما ال المحلي، المجتمع
 الرفيعة المنظمة أهداف بتحقيق مباشرة النتائج هذه مساهمة ربط يمكن ال ذلك، إلى باإلضافة. محدودين
امتثاال  لسياسة املساواة بني اجلنسني، تشري مجيع أطر الربجمة القطرية .الجنسين بين بالمساواة المتعلقة المستوى

يف املكاتب القطرية للمنظمة إىل االلتزام الوطين بتعميم القضايا املشرتكة املتصلة باملساواة بني اجلنسني، والتغذية 
ه، وتقر  بأن نوع اجلنس يشري إىل وتغري  املناخ يف كافة املشاريع واألنشطة. وتؤكد وثائق املشروع على االلتزام عين

دور الرجال والنساء، وبأن املساواة بني اجلنسني تتمثل يف ختط ي التباينات والفروقات. غري أنه من النادر إجياد 
هذه الوثائق يف توائمها مع سياسة املساواة بني اجلنسني وأهدافها، رغم أن أطر الربجمة القطرية  إىلإشارة صرحية 
وع تشد د على املواءمة مع اإلطار االسرتاتيجي، والسياسات واألولويات احلكومية، ومع الوثيقة ووثائق املشر 

القطرية إلطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وغالب ا ما ال يتوفر شرح مفص ل عن معىن تعميم املساواة بني 
 اجلنسني وكيفية حتقيقه. 

 سياسة املساواة بني اجلنسني إىل التحذلق، سيما أنه ميكن عدم وجود إشارة إىل هتدف املالحظة بشأنال  -106
االفرتاض بصورة معقولة أن املواءمة مع اإلطار االسرتاتيجي املراجع تتضمن أصال  اإلشارة إىل سياسة املساواة بني 

املشرتك. إمنا ة بني اجلنسني صفة املوضوع ااجلنسني اليت تنتهجها املنظمة، إذ أن اإلطار االسرتاتيجي مينح املساو 
قد يدل  غياب أي إشارة صرحية إىل سياسة املساواة بني اجلنسني على الرتد د، أو غياب االلتزام أو على القدرة 
ا، الواردة يف سياسة املساواة بني اجلنسني ويف اإلطار االسرتاتيجي  غري املالئمة على وضع األحكام اجملرد ة جد 

 . وتفعيلهااملراجع، يف سياقها 

ن وضع كل  من سياسة املساواة بني اجلنسني واإلطار االسرتاتيجي يف سياقهما من خالل تكوين فهم واضح وميك -107
هلذه املسائل، باالستناد إىل حتليل جاد لألسس االجتماعية ولقضايا املساواة بني اجلنسني. إمنا يف البلدان اليت 

ع ضمن العي نة، يتبني  أن ختطيط معظم املشاريع اليت قام فريق التقييم بزيارهتا، وانطالق ا من استعراض  للمشاري
تتناول احتياجات اجملتمع احمللي مل ختضع إىل حتليل منهجي للمساواة بني اجلنسني، وأنه نادرا  ما تضمن تقييمات 
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ظف لألسس االجتماعية. ومتثلت االستثناءات القليلة باملشاريع الكربى نسبي ا اليت كان يستعرضها أو يدعمها املو 
اإلقليمي املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني، وهي جهة تنسيق معنية بقضايا املساواة بني اجلنسني تتمتع بالقدرات 
الالزمة، أو خبري يف قضايا املساواة بني اجلنسني يتم  تعيينه لتأدية املهام، واليت كانت يف أغلب األحيان دون 

 متطلبات الشركاء يف املوارد.

وأم ا العامل اآلخر الذي يؤثر على موقف املنظمة حيال قضايا املساواة بني اجلنسني فيتمثل يف السياسات اليت  -108
ينتهجها شركاؤها يف املوارد. فقد طالع فريق التقييم وثائق املشروع، على غرار املشروع املمو ل من الوكالة السويدية 

 2030 نفيذ خطةت"وكمتها يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، بعنوان للتعاون اإلمنائي الدويل بشأن إدارة املياه وح
"دعم إدارة مصايد ، ومشروع "الشرق األدىن ومشال أفريقيا إقليم دول واستدامتها يف تهاإنتاجي/املياه كفاءةل

قضايا املساواة ، حيث كان تأثري السويد وفنلندا يف تعزيز 37زستان"حياء املائية يف مجهورية قريغياألمساك وتربية األ
بني اجلنسني واضح ا. وتصر بعض اجلهات املاحنة على تعميم املساواة بني اجلنسني، وغالب ا ما متارس ضغوطات 
خارجية لتجاوز اجلمود يف هذا الصدد. على سبيل املثال، ويف عمل املنظمة مع النازحني داخليا  يف أوكرانيا، 

نظمة مل تكن مراعية على حنو كاف  للمساواة بني اجلنسني، األمر بدأت كندا تبدي التعليقات بأن اقرتاحات امل
الذي أفضى إىل حصول تغيري إجيايب. كذلك، فإن تطبيقات سياسة املساواة بني اجلنسني والصندوق العاملي للبيئة 

غيزستان ونيبال، حف زت العمل املتصل باملساواة بني اجلنسني مثال  يف املشاريع املقبلة للصندوق يف غواتيماال، وقري 
حيث تضم نت التحضريات هلا حتليال  للمساواة بني اجلنسني وأ درجت فيها أنشطة مرتبطة هبذه القضية. وسوف 

 تتطل ب هذه املشاريع دعم ا ناشط ا أكثر من العادي لقضية املساواة بني اجلنسني.

تقين الصغرية احلجم، اليت تشكل األغلبية بيد أن االجتاه العام يف مشاريع املنظمة، وخباصة يف برامج التعاون ال -109
واألنشطة املعتمدة يف وثائق املشروع الرامية إىل معاجلة أن النتائج، واملخرجات  ظهرالساحقة من التدخالت، ي  

مسألة املساواة بني اجلنسني تتصل دوم ا مبكو نات خاصة باملرأة، أو بضم  النساء كمشاركات يف أنشطة املشروع. 
ا االستهداف ال يقر  بأن "النساء" ال يشك لن جمموعة متجانسة، وأنه جيب التمييز بينهن وفق ا لبعض ويبدو أن هذ

اخلصائص مثل اجملموعة اإلثنية، وحيازة املوارد االقتصادية، والعمر، والوضع العائلي ومستوى التعليم. وقد يكون 
عيفة، وإبعاد الرجال عن القيام باملسامهات الضرورية من الضار فعال  تعزيز الصورة النمطية للنساء بـأهنن جمموعة ض

ا لتحقيق املساواة بني اجلنسني. وما مل جير  حتليل صارم يف مرحلة التخطيط، فإن عدم توفر املعايري املعدَّة  جد 
مع افرتاض أن املشاريع غري مصم مة خصيص ا  -بعناية الختيار املستفيدين قد يعر ض أهداف املشروع إىل اخلطر

 للنساء الثريات يف اجملتمع احمللي، عن طريق حتديد مسامهات ال ميكن أن تتحملها النساء األكثر فقر ا.

ويبدو أن سوء التفاهم هذا يتعز ز بفعل االجتاه السائد يف الوثائق املتصلة باملنظمة ومشاريعها باعتبار الرجال  -110
والنساء أشخاص ا منفصلني ومستقلني، وأفراد ا يتنافسون أيض ا على املوارد الشحيحة، أو بافرتاض وجود مصاحل 

                                                           
 باجتاه التنمية املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف مجهورية قرغيزستان: GCP/KYR/012/FINالوثيقة  37
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، يظهر أن مفهوم ما يشك ل املساواة بني اجلنسني خيتلف متجانسة بينهم وتوزيع متساو  للمنافع يف األسر. ولذا
 عن املفهوم الذي تعتمده املؤسسات احلكومية.

وتعي احلكومات مسألة انعدام املساواة بني اجلنسني، غري أهنا تعاجلها من منظور األسرة عوض ا عن التصدي هلا  -111
سري يعترب أن الرجال والنساء ملزمون بأدوار من خالل نظرة فردية متي ز بني النساء والرجال. وهذا املنظور األ

مرتابطة وحمددة من الناحيتني االجتماعية والثقافية داخل األسرة وبعالقات مكم لة لبعضهم بعض ا )يتم التعبري 
عنها بتقسيم العمل وفق ا للجنس والعمر(. ويفرتض هذا املنظور أيض ا أن الرجال والنساء يسعون مع ا إىل وضع 

رتاتيجيات املعيشة الرامية إىل حتقيق رفاه مجيع أفراد األسرة، يف سياق من املشق ات العامة يف أغلب وتطبيق اس
األحيان. على سبيل املثال، يتعل ق جزء كبري من اخلطاب يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى بشأن 

األمر بأنه أتى نتيجة ظهور املزيد من الثقافات املساواة بني اجلنسني بالنساء يف العائلة، وتشرح وثائق املكتب هذا 
الدينية احملافظة يف اإلقليم )وخباصة يف آسيا الوسطى(. ومع ذلك، أجرت بعض املشاريع يف املكتب اإلقليمي 
ألوروبا وآسيا الوسطى حتليال  متأني ا للمساواة بني اجلنسني، مبا يتيح فهم السياق وحتديد نقاط الدخول اجملدية 

 حبذر. 

وقد تتحقق النتائج من جر اء تنفيذ مشاريع من دون إجراء أي حتليل منتظم للمساواة بني اجلنسني، وخباصة حني  -112
يتعلق األمر بالتمكني االقتصادي للمرأة. إمنا غالب ا ما تظهر هذه النتائج بصورة عرضية أكثر منه بفعل تصميم 

ط دروس هامة من هذه اإلجنازات، مم ا أثار اهتمام املشاريع. ويف بعض احلاالت، متك نت املنظمة من استنبا
 املسؤولني الفنيني املعنيني بتنفيذ املشروع، ورفع مستوى وعيهم. 

وترد أدناه بعض األمثلة عن املسامهات على صعيد اجملتمع احمللي اليت قام فريق التقييم بتقييمها. وهي ترد حبسب  -113
 ناقشة بشأن مالءمتها وفعاليتها.أهداف سياسة املساواة بني اجلنسني لتيسري امل

في صنع القرارات في  مشاركة المرأة والرجل بشكل متساو   -في سياسة المساواة بين الجنسين 1الهدف 
 المؤسسات الريفية وفي صياغة القوانين والسياسات والبرامج

 مئوية حمددة لتمثيل النساءيف التدخالت املتعلقة بتعزيز املؤسسات الريفية، ختص ص مشاريع املنظمة عامة  نسبة  -114
في اجملموعات املختلطة، يتم عادة  الوفاء شكيل جمموعات منفصلة من النساء. فيف املائة عادة( أو ختتار ت 30)

آسيا واحمليط فريق التقييم بزيارهتا )يف إقليم هبذا االلتزام وت سند إىل النساء مواقع يف اللجان. إمنا يف البلدان اليت قام 
أوروبا وآسيا الوسطى بصورة خاصة، ويف األقاليم األخرى بدرجة أقل(، اجتهت املشاريع إىل تشكيل قليم وإاهلادئ 

الثقافة والتقاليد احمللية عوامل حتول دون قيام  وت عتربا عن جمموعات خمتلطة. جمموعات خاصة بالنساء عوض  
ا إىل القواعد ر عامة نظر  ادئ، فالرتكيز مربَّ مؤسسات ريفية خمتلطة. وأم ا يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهل

 ي فسَّر هذا األمرن اجملاالت العامة. ويف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، عرفية املتعلقة باستبعاد املرأة عال
احملافظ يف  ه يف ما بعد احلقبة السوفييتية، ضرع فر الدعم املقد م من الدول إىل حترير املرأة وسط تنامي االجتاهأنب
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بلدان عديدة. ويف احلالتني، بدا أن الصعوبة كمنت يف عدم القدرة على حتديد نقاط دخول جمدية تستند إىل 
ذت يف املكتب  فهم السياق احمللي وإىل حتليل منهجي لقضايا املساواة بني اجلنسني. ويف املبادرات اليت اخت 

حفظ وتطوير سالالت املاشية ذات دخول مثل مشروع " اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، واليت حد دت نقاط
" الذي جيري تنفيذه يف أرمينيا، وجورجيا وأوكرانيا، ومشروع "املساعدة الفنية الغرض املزدوج يف أوروبا الشرقية

لدعم إقامة نظام وطين لتحديد احليوانات، وتسجيلها وتتب عها" يف جورجيا، يبدو أن التنفيذ أحرز تقدم ا جيد ا 
 د ا.ج

وأم ا التدخالت اليت مت  استعراضها يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، فلم يربز يف تصميمها عنصر تعزيز  -115
إشراك املرأة يف صنع القرار. إمنا هناك العديد من األمثلة عن أصحاب املبادرات من النساء الريفيات يف اإلقليم 

ارس احلقلية للمزارعني مثال  بظهور قادة من بني النساء املزارعات. اللوايت اضطلعن بدور قيادي. فقد مسحت املد
وكذلك، فإن النساء اللوايت حظني بتنمية لقدراهتن يف إدارة الثروة احليوانية واستفدن من تدخالت يف سلسلة 

كني املرأة يف املكتب القيمة أصبحن قادة  يف جمتمعاهتن احمللية. والحظ فريق التقييم آثار ا مماثلة وغري مباشرة على مت
اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى. فالتمكني االقتصادي للمرأة حيوي، إذ حني ت عطى املرأة اإلمكانيات الالزمة، 
من املرجح أن تصبح أكثر نشاط ا يف جمتمعها احمللي ويف اجملال السياسي. كما أنه من األسهل للمرأة اليت متلك 

  عن احتياجاهتا وأن تكون أكثر نشاط ا يف امليدان السياسي. أصوال  أو مؤسسة أعمال أن تعرب  

ويف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، يبدو أن النظرة إىل التمكني كانت ضي قة النطاق سيما أن مشاريع  -116
 قليلة فقط دعمت التمكني االجتماعي والسياسي للمرأة. وتندرج عادة  هذه املشاريع ضمن الربامج املشرتكة

، العمل مع النازحني داخلي ا يف  القائمة مع منظمات األمم املتحدة، وخباصة هيئة األمم املتحدة للمرأة )مثال 
جورجيا، وبرنامج متكني املرأة الريفية اقتصادي ا يف قريغيزستان(. وأطلق املكتب أيض ا مشاريع لتعزيز وجود املرأة يف 

 يح حتقيق متكني املرأة يف العمل السياسي والتنظيمي.التعاونيات يف جورجيا وآسيا الوسطى، مبا يت

ويشكل الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا يف قريغيزستان مثال  إجيابي ا عن التفسري األوسع نطاق ا  -117
ن للتمكني يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى. وقد أفادت النساء اللوايت شاركن يف هذا الربنامج ع

التمكني االقتصادي والسياسي الذي حظني به يف اجملتمع احمللي. وقد أصبحن أكثر نشاط ا يف كسب تأييد 
 املكتب احمللي للحوكمة الذاتية بشأن قضايا خمتلفة، وحىت أهنن ترشحن لالنتخابات يف بعض احلاالت.

ومثة حاالت أيض ا يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى حيث توج ب على املشاريع إجراء حتليل للمساواة  -118
بني اجلنسني يف منتصف مدة املشروع. ففي تركيا، أشار تقييم منتصف املدة ملشروع اإلدارة املستدامة لألراضي 

( إىل أن املشروع مل يلتزم على حنو كاف  بتمكني املرأة، GCP/TUR/055/GFFوالزراعة املراعية للمناخ )الوثيقة 
واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. ومل يتضمن أي اعتبار واضح لكيفية تقليص انعدام املساواة بني اجلنسني. 
ا وشك لت املدارس احلقلية للمزارعني النشاط الوحيد املتوقع أن يعاجل قضايا املساواة بني اجلنسني. لكن هذ

املوضوع مل حيظ باالهتمام املالئم من الناحية العملية، سيما أن املناهج املوج هة إىل النساء والرجال كانت 
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متشاهبة، ومل ت شج ع املرأة على احلضور، كما أن أوقات الدورات مل تناسب املرأة نظر ا إىل مسؤولياهتا األسرية. 
 اجلنسني، فاستجاب هلا املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا وكانت التوصية بتعيني مستشار لقضايا املساواة بني

 الوسطى )من خالل عقد قصري األجل فقط( لتقييم كيفية معاجلة املشروع لسبل عيش املرأة ووضعها.

وغالب ا ما تكون النسب املئوية احملددة لتمثيل املرأة نتيجة قرار تتخذه مشاريع منظمة األغذية والزراعة والسياسة  -119
يف املائة مكر سة يف دستور البالد. وكذلك، كان حضور  30ة أيض ا. ففي كينيا، إن نسبة التمثيل البالغة احلكومي

النساء أكرب من حضور الرجال يف مجيع االجتماعات اليت عقدها اجملتمع احمللي واليت حضرها فريق التقييم لدى 
وغالب ا ما متثل النساء أغلبية املستفيدين. وي عزى هذا زياراته ملواقع املشاريع يف أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى. 

 األمر إىل أن العديد من الرجال هاجروا فأصبحت زوجاهتم هن  رب ات األسر.

، حيث  -120 وبذلت مشاريع املنظمة اجلهود لتعزيز جمموعات النساء وبناء قدراهتن يف جمال اإلدارة، كما يف غامبيا مثال 
ساء ساعدهتن يف مسك السجالت املتعلقة بسالل األمساك اليت كن  يستلمنها من أن مبادرة  لتعليم احلساب للن

 (.TCP/GAM/3501 BABY02الصيادين )الوثيقة 

وأشار أحد كبار املوظفني يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا أن مسألة اختاذ املرأة للقرارات مل تكن جملر د التعبري عن  -121
ة غري مباشرة وتفضي إىل تأثريات واسعة النطاق على جماالت اإلنتاج رأيها يف مؤسسة ما، إمنا قد حتصل بطريق

اليت يتفر د هبا الرجل. يشكل قطاع الصيد يف غانا على سبيل املثال جماال  خاص ا بالرجل، يف حني أن التصنيع 
تم صيدها، ميكن والتسويق جمال خاص باملرأة. ونظر ا إىل أن النساء هن  من بني الشارين الرئيسيني لألمساك اليت ي

أن يؤث رن على جانب العرض يف السوق؛ كما أن تفضيلهن لألمساك الكبرية دفع بالرجال إىل الرتكيز على صيد 
 السماك األكرب حجم ا، مبا يف ذلك استخدام شبكات الصيد الواسعة.

ن طريق إحقاق توازن ال تتحقق عملية صنع القرارات املراعية للمساواة بني الرجال والنساء ععالوة  على ذلك،  -122
بني اجلنسني يف تشكيلة املؤسسات الريفية وهياكل إدارهتا فحسب. بل أنه من اهلام  أيض ا، ورمبا من األهم، النظر 
إىل تأثري القرارات على أدوار الرجال والنساء، وعالقاهتم واحتياجاهتم. وتتصل مراعاة املساواة بني اجلنسني يف 

ظر عم ا إذا كان الرجال أو النساء يتخذوهنا، مبا إذا كانت مفيدة )أو ضارة( ألي القرارات املتخذة، بغض  الن
منهم. ومل يظهر اإلقرار هبذا املستوى من التأثري )أو النتيجة( الناجم عن عملية صنع القرار بشكل بديهي لفريق 

 التقييم. 

فرص متساوية للوصول إلى فرص ضمان حصول المرأة والرجل على  -في سياسة المساوة بين الجنسين 2الهدف 
 ها من موارد اإلنتاج والتحكم بهاالعمل الالئق والدخل واألراضي وغير 

يتعل ق عدد كبري من مشاريع املنظمة بإمكانية الوصول إىل فرص العمل الالئق وإىل موارد إنتاج والتحكم هبا على  -123
د ت هذه املشاريع ألدوار اجلنسني القائمة أن تستهدف النساء يف الوقت ذاته. إمنا ويف حاالت قليلة فقط، تص

، أو سعت إىل تغيريها. على سبيل املثال، يف بعض البلدان األفريقية مثل غامبيا ومالوي، لطاملا شك لت  أصال 
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النساء أغلبية العاملني يف الزراعة على نطاق صغري. ويف بعض البلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ، تنامى عدد النساء 
قطاع بسبب ما و صف "بتنامي وزن العنصر النسائي" يف الزراعة. كذلك، و جد أن عدد النساء رب ات يف هذا ال

، يف  األسر الريفية كبري جد ا يف البلدان املتأثرة باألزمات اليت تؤدي إىل تدفق الالجئني والنازحني داخلي ا )مثال 
على السواء، وهو وضع ينطبق على بلدان عدة يف  ميامنار والفلبني(. فاألزمات تؤثر على بلدان املصدر والوجهة

 إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، كما وعلى سوريا والبلدان اجملاورة هلا يف إقليم الشرق األدىن.

وتسعى مشاريع عديدة للمنظمة إىل رفع مستوى وصول املرأة إىل فرص العمل الالئق والدخل بطرق أكثر  -124
ريع املنظمة املثرية لالهتمام حيث مت  توسيع نطاق الدعم ليشمل األمهات استدامة. وي نف ذ يف جورجيا أحد مشا

العازبات اللوايت لديهن أطفاال  صغار ومل يتمكن  من البحث عن عمل بسبب افتقارهن إىل من يرعى أوالدهن 
وع بتجديد يف املنزل، يف حني أن حضانات األطفال كانت غري موجودة يف املنطقة، أو يف حالة سيئة. فقام املشر 

حضانة لألطفال تقريب ا، مع الرتكيز على القرى اليت تتواجد فيها نساء على رأس األسر وأشخاص ذوو إعاقات  50
طفل صغري يرتادون حضانات األطفال.  3000يف صفوف النازحني داخلي ا. ونتيجة  لذلك، هناك اآلن حوايل 

مل يتم رصد اآلثار الكاملة هلذه القدرة على وقد مسح ذلك للعديد من النساء البحث عن فرص عمل. لكن 
، كم من النساء حظني بفرص عمل أو ما إذا كانت املداخيل  العمل خارج املنزل بصورة منهجية أو تفصيلية )مثال 
ارتفعت(. غري أن فريق التقييم التقى نساء  ألقني الضوء على التغيري الذي أحرزه هذا الدعم يف حياهتن. وقد وف ر 

اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى أيض ا التدريب جملموعات النساء على قضايا مثل اإلدارة املتكاملة املكتب 
لآلفات، وجتهيز املنتجات الزراعية، واستخدام أصناف جديدة من الفاكهة واخلضار، واحلصول على دفيئات 

عمال مدر ة للدخل، وزيادة والري  بالتنقيط. وحصل متكني اقتصادي واضح عن طريق إقامة أنشطة ومؤسسات أ
 احلصول على التمويل عرب إنشاء صناديق متجددة.

واملشاريع األهم اليت تنف ذها املنظمة هي املشاريع الرامية إىل االبتكار، والتمكني واالعتماد على الذات. وتتلقى  -125
ناء القدرات يف النساء يف هذه املشاريع دعم ا كبري ا بشكل أصول إنتاجية، ومدخالت، وخدمات إرشاد وب

أعداد املستفيدين منها  من حيثاملهارات التنظيمية. وكما سبقت اإلشارة إليه، ال ينبغي تقييم مشاريع املنظمة 
أو تغطيتها فحسب، إمنا أيض ا من حيث ابتكارها وإمكانية اعتمادها ونسخها يف اجملتمعات احمللية للمستفيدين، 
أو من حيث إمكانية توسيع نطاقها من جانب جهات فاعلة أخرى تتمتع مبوارد أكرب، مثل احلكومات، أو البنك 

 الزراعية أو الشركاء الثنائيني يف التنمية. الدويل، أو الصندوق الدويل للتنمية 

ويف مجيع األقاليم، هناك مشاريع استفادت من تكنولوجيات ابتكارية أو حمس نة، مثل خزانات املياه لتحسني  -126
الري ، مم ا عز ز قدرات املستفيدين. وشك ل توفري التكنولوجيا لالستفادة من املياه لري  حدائق اخلضار يف املشروع 

ي لتحقيق اهلدف اإلمنائي األول من أهداف التنمية يف غامبيا أحد األمثلة عن هذا الدعم املستدام. وقام التدرجي
فريق التقييم بزيارة موقع، فوجد أن جمموعة النساء تعمل حبماس يف مزرعتها من دون أي دعم خارجي. كما كان 

منذ زمن طويل للمباشرة باحلديقة.  ActionAidيوجد يف حديقة اخلضار اخلاصة باجملموعة بئر حفرته مؤسسة 
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غري أن النساء واجهن صعوبات يف محل املياه لري  أراضيهن الفردية فأمهلنها نساء عديدات. وقد م التدخل الدعم 
للنساء من خالل توفري املدخالت هلن وتركيب مضخ ة مياه، وخزان عال  قائم على عامود وشبكة  خلراطيم للري. 

أن املشروع عاجل مشكلتهن جلهة املياه على حنو فعال ومستدام، إىل درجة أن إنتاجهن مل  وأفادت املستفيدات
ا للبيع أيض ا.  يعد يقتصر اليوم على االستهالك األسري إمنا بات معد 

وقد نف ذت املنظمة مشاريع عديدة لدعم التمكني االقتصادي املباشر وغري املباشر للنساء والرجال. إمنا بدت  -127
ملتأتية للنساء يف بعض املشاريع جلهة الوصول إىل املوارد اإلنتاجية سطحية وعابرة، مثل احلصول على املنافع ا

بعض الدجاج البي اض وبعض املدخالت، وخباصة علف الدجاج، األمر الذي ي عترب إعانة كبرية. وحاملا يتوقف 
مييل أكثر إىل العمل اخلريي وال خيتلف دعم املشروع، يتم  بيع الدجاج أو أكله. ويبدو أن منطق هذه املشاريع 

 الطوارئ. تعن اإلغاثة يف حاال

سيا الوسطى يف التمكني االقتصادي واالجتماعي آا يف إقليم أوروبا و األكثر جناح  سامهت بعض املشاريع قد و  -128
إلنتاج حصوهلا على فرص عمل مدر ة للدخل )مثال  يف قريغيزستان وأوزبكستان، تعزيز اللمرأة من خالل حتسني 

احلريف للمرأة وحتسني وصوهلا إىل األسواق من خالل الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا(، فضال  عن 
 تقوية مكانتها يف العائلة ويف اجملتمع احمللي.

قتصادي ويف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يركز املشروع بصورة رئيسية على التمكني اال -129
ومثة أمثلة جيدة يف اإلقليم عن مشاريع جتمع بني التوعية وتنمية القدرات على مستوى اجملتمع احمللي إلعطاء املرأة 
فرصة إمساع صوهتا ومتثيل مجيع النساء. ويشكل الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا املنف ذ يف غواتيماال 

إلقليم، وميثل أحد إجنازات املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف إحدى املبادرات الرئيسية يف ا
38سد  الفجوة بني اجلنسني.

 

وسعت املدارس احلقلية للمزارعني يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ إىل اختبار واملصادقة على  -130
التكنولوجيات القادرة على الصمود يف وجه املناخ، وتوزيع سالالت احليوانات وبعض األصناف اليت تتحمل 

ين املستهدفني. ويف أحد املشاريع يف اجلفاف من األرز، والقمح، واخلردل، والبطاطا وحماصيل العلف للمستفيد
يف املائة  74مزارع ا(، شكلت النساء نسبة  3 485جمموعة من املزارعني ) 120نيبال، كان املستفيدون املباشرون 

منهم. وكشفت املناقشات مع موظفي املشروع أن عدد ا أكرب من النساء شاركن يف األنشطة ألن الرجال كانوا 
 ة فتول ت النساء إدارة املزارع والثروة احليوانية.قد هاجروا خارج املنطق

يف زمبابوي، ومن خالل برنامج سبل العيش واألمن الغذائي، يقيم املكتب اإلقليمي ألفريقيا مشروع ا ينف ذ منهجية  -131
ووجد نظام تعل م العمل بشأن القضايا اجلنسانية كسبيل  لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي، واحلد  من الفقر الريفي. 

تقييم املشروع أن النتائج إجيابية، وأهنا تعكس التقد م احملرز باجتاه حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة، مبا يف ذلك 
                                                           

واملشاركة يف املؤسسات يهدف الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا إىل حتسني األمن الغذائي والتغذوي، وزيادة الدخل والثروة، وتعزيز القيادة  38
 الريفية، وصياغة القوانني، والسياسات والربامج.
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. ومثة إشارات إىل إمكانية عزو هذه النتائج اإلجيابية إىل كون الشريك نظام للقروض على مستوى القريةإنشاء 
 اجلنسني. ويف النيجر، من خالل مشروع متكني املرأة الريفية اقتصادي ا يف التنفيذ مستشار ا يف قضايا املساواة بني

ومتثيال  ويف حتسني موقعهن داخل اجملتمعات  واعتماد هنج نوادي دمييرتا، ساعدت املنظمة يف منح النساء صوت ا
 احمللية.

ية يف جمايل التجهيز وتشكل مصايد األمساك إحدى سالسل القيمة اليت تظهر فيها النساء كجهات  فاعلة رئيس -132
والتسويق، وبالتايل يلقى هذا القطاع اهتمام ا خاص ا. وتربز من بني األمثلة على ذلك املشاريع اليت نـ ف ذت يف 
غانا، وكوت ديفوار وغامبيا، حيث وف رت مشاريع املكتب اإلقليمي ألفريقيا الدعم للنساء من خالل اعتماد 

نة. فقبل إطالق هذه املشاريع، كانت النساء يدخن  األمساك على شباك  تكنولوجيات وطرق إنتاج ابتكارية وحمس  
من األسالك موضوعة على األرض، وهي ممارسة ختف ض من جودة األمساك اجمله زة وتعر ض النساء واألطفال إىل 

: بالفعل، من خالل وضع إطار خشيب لش باك حروق وخماطر صحية. وقد كان التدخ ل األول بسيط ا إمنا فعاال 
األسالك، مل تعد األمساك تالمس األرض واألوساخ، وتراجعت يف الوقت ذاته حاالت حدوث حروق لليدين. 
وأم ا التطور الثاين فقد متثل يف توفري جهاز تدخني خيف ض مستوى الدخان. وبعدها، اعتمدت املشاريع تقنية 

دخني األمساك وجتفيفها تقل ص عبء العمل اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة، وهي طريقة لت Thiaroyeالتجهيز 
للنساء واملخاطر الصحية ذات الصلة، كما أهنا حتد  من اخلسائر ما بعد احلصاد، مبا ميد د فرتة صالحية املنتج 

 النهائي ويضيف قيمة  إليه، ويعز ز دخل املرأة. 

للتجهيز يف  Thiaroyeفالنجاح يف تنفيذ نظام تعل م العمل بشأن القضايا اجلنسانية يف زمبابوي وإدخال تقنية  -133
غامبيا وغانا يشريان إىل غياب التبادل املنهجي للخربات بني املكاتب اإلقليمية. وأ بلغ فريق التقييم بأن املكتب 
اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى عرل م بشأن نظام تعل م العمل بشأن القضايا اجلنسانية من خالل الصندوق الدويل 

نفيذ الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا يف قريغيزستان. وينوي للتنمية الزراعية، بوصفه شريكه يف ت
موظفو مصايد األمساك يف قريغيزستان استخدام منهجية نظام تعل م العمل بشأن القضايا اجلنسانية يف مشروعهم 

ى عدد من املشاريع إىل تعزيز املتعلق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، يسع
 للتجهيز.  Thiaroyeوجود املرأة يف سلسلة قيمة األمساك، إمنا يبدو أن هذه املشاريع مل تط لع على تقنية 

غري أن املشاريع األهم يف جمال حصول املرأة على أصول إنتاجية تبقى هي املشاريع اليت تعز ز حقوق املرأة يف  -134
راضي من الناحيتني االجتماعية والثقافية للرجال. كذلك، تساهم التدخالت السياقات حيث ختو ل ملكية األ

املتصلة باألراضي يف التزامني دوليني إثنني اختذهتما منظمة األغذية والزراعة، ويتخطيان واليتها كإحدى منظمات 
ن احلوكمة املسؤولة حليازة األمم املتحدة. يتعلق االلتزام األول بالدعوة إىل تفعيل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ

األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي، حيث تضطلع املنظمة بعدد من املشاريع التجريبية 
بشأن تقييم مسامهة املنظمة يف السياسات واالسرتاتيجيات(. وأم ا  3-2يف إطار اخلطوط التوجيهية )أ نظر القسم 

ئوية لألشخاص النسبة امل)أ(  1-أ-5لعمل على مؤشرات أهداف التنمية املستدامة االلتزام الثاين فهو يتصل با
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زراعية أو لديهم حقوق مضمونة يف األراضي الزراعية )من أصل جمموع السكان الزراعيني(،  الذين ميتلكون أراض  
، سب نوع احليازةك أو أصحاب احلقوق يف األراضي الزراعية، وحبحصة املرأة بني املال  و)ب(  حبسب نوع اجلنس
نسبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( للمرأة بشأن  2-أ-5فضال  عن املؤشر 

. وقد لقيت بلدان عديدة تدريب ا على منهجية مجيع املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها
 البيانات وتقدمي التقارير بشأهنا. 

ويعمل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى على تعميم القضايا املتصلة حبقوق املرأة يف األراضي يف املشاريع  -135
وخالل ، TCP/AZE/3601على املستوى القطري بشأن توحيد األراضي. ففي أذربيجان، يف إطار املشروع 

حلقة عمل وطنية عن توحيد األراضي، عقد املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى جلسة  عن التوعية على 
قضايا املساواة بني اجلنسني املتصلة باحلصول على األراضي والتحكم هبا. وأجرى أيض ا تقييم ا للمساواة بني 

ج ا مراعي ا للمساواة بني اجلنسني يف ظل  التدخل التجرييب. ومن املقر ر اجلنسني يف إقليم جترييب، وينف ذ حالي ا هن
 . (GCP/MCD/002/EC)إجراء النشاط ذاته يف مقدونيا كجزء من مشروع توحيد األراضي 

وأم ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا فينف ذ عدة مشاريع تعز ز حصول املرأة على األراضي واملياه ألغراض اإلنتاج الزراعي،  -136
، سه لت إحدى املبادرات عقد  في غرب تشادفيا والصومال. و، وتشاد، وكينسمبا يف ذلك يف بوركينا فا مثال 

أسرة من بني األسر األفقر اقتصادي ا، كانت النساء  650واتفاق ا بشأن قروض لألراضي بني مالكي األراضي  65
يرتأس ن أغلبيتها. كذلك، ينف ذ املكتب اإلقليمي ألفريقيا مشروع ا حرجي ا يف الرأس األخضر، حيث يبدو أن تعميم 

ملشروع املساواة بني اجلنسني جنح كثري ا، وأثنت عليه اجلهة املاحنة )املفوضية األوروبية(. وكما هو متوقع، استفاد ا
أمثلة  إضافية عن تعميم املساواة بني  4و 3من وجود مستشار لقضايا املساواة بني اجلنسني. ويوف ر اإلطاران 

 اجلنسني على املستوى القطري.
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  مثل من غانا - والبيئة شؤون الجنسانية: ال3اإلطار 

 استثنائي كتدخل  -الشيا أشجار -إنتاجية موارد على احلصول إمكانية املرأة يعطي الذي غانا، يف الفنية التدخالت أحد يربز
باعتبارها حمور اهتمامه  أيض ا إمنا فحسب، املشرتكة القضايا إحدى بوصفها والبيئة اجلنسني بني املساواة مسألة يعاجل ال أنه إذ

 إىل 200سنة إلنتاج جوزات رفيعة اجلودة ملدة  20إىل  15الرئيسي. فأشجار الشيا هي أشجار برية وأصلية تنضج خالل فرتة 
توجهه  اعام. ويتم مجع جوزات الشيا وجتهيزها لصنع الزبدة، اليت يت سع نطاق سوقها العاملي. ومتثل زبدة الشيا جهد   300

ل غانا. وبفعل امرأة يف مشا 900.000النساء من مرحلة اإلنتاج حىت مرحلة التجهيز والبيع، مبا يتيح توفري معيشة ألكثر من 
تغري املناخ وقطع األشجار، تقل صت املنتزهات وتسارع التدهور البيئي، مع ما ينتج عن ذلك من تراجع يف كثافة أشجار 
الشيا. ولذا، أصبح مجع اجلوزات مهمة  مرهقة تتطلب من النساء اجتياز مسافات طويلة للحصول على كميات أصغر من 

 اجلوزات.

 اإلدارة تعزيز إىل يرميان ونظام سياسة لدعم غانا يف الكاكاو يف البحوث معهد مع شراكة   للمنظمة القطري املكتب أقام وقد
ملنتزهات الشيا. وهتدف هذه الشراكة إىل زيادة كثافة وغل ة أشجار الشيا من خالل زرع شتالت سريعة النضج من  املستدامة

جترييب يف املنتزهات الزراعية احلرجية يف ثالثة جمتمعات حملية، ووف ر (. وأ طلق مشروع اشهر   12إىل  6أشجار الشيا )خالل 
للمستفيدين على اإلدارة والتقنيات املستدامة للمنتزهات. ويشجع جناح املشروع التجرييب على تكراره وتوسيع  اأيض   اتدريب  

ساتية حيال القضايا البيئية واجلنسانية. وما نطاقه من جانب احلكومة والشركاء يف التنمية، وخباصة مم ن بينهم لديه شواغل سيا
كتدخل بيئي   يف هذا املشروع الذي مل يستفد من حتليل للمساواة بني اجلنسني منذ بدايته، هو أنه ص م م أصال   اكان ملفت  

 .احبت. وحاملا بدأ التنفيذ، أصبح البعد املتعلق باملساواة بني اجلنسني بديهي  
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 مثل من كينيا -وحقوق األراضي الجنسانيةشؤون : ال4اإلطار 

اخلطوط التوجيهية الطوعية حليازة األراضي ومصايد األمساك  لتطبيقهي أحد البلدان اليت اختارهتا منظمة األغذية والزراعة  كينيا
 األراضي إىل اجلغرافية تغطيته ويوس ع سابق، مشروع نتائج على ويستند احلايل الربنامج يت بعوالغابات يف سياق األمن الغذائي. 

 الشرعية واحلالة( احلكومة تفرضها)اليت  القانونية احلالة بني احليازة حالة يف التفاوت أن كما.  البالد يف القاحلة وشبه القاحلة
 حقوق 2010ال يتجزأ من سياق التدخل. ويقر  دستور كينيا لعام  جزء ا يشكل( احمللية اجملتمعات تعتمدها اليت العرفية احلالة)أو 

 أصال   القائمة واملمارسات القواعد ظل   يف الدستوري احلكم هذا إنفاذ الصعب من لكن املشاعية، األراضي سياق يف حىت املرأة،
 .ايف اجملتمعات احمللية، واليت ختو ل األراضي للرجال حصر  

 مع احلوار يف فقط ليس السواء، على والنساء الرجال مع جنحت فقد. اخاص   تقدير ا كينيا  يف املستخدمة املنهجية ولقيت
يف اجلهود الرامية إىل تغيري األمناط املتعلقة باجلنسني من  أيض ا إمنا لألراضي، والشف اف التشاركي التخطيط لغرض السلطات

النساء مهتم ات خالل التزامن بني مصاحل الرجال والنساء على التوايل عرب دعم توفري مورد إنتاجي حاسم، أي املياه. وكانت 
. ومن خالل  بري  حدائق اخلضار )زراعة احلفظ(، يف حني أن الرجال الذين شاركوا يف اإلنتاج الرعوي، كانوا حباجة إىل مراع 
توفري املياه إلنتاج اخلضار )املعد ة لالستهالك والبيع( والعلف )لقطعه ومحله إىل القطعان(، بني  التدخل للمجتمعات احمللية 

 ملتأتية عن منح املرأة إمكانية احلصول على األراضي.املنافع ا

( السواء على واإلناث)الذكور  احمللي اجملتمع أفراد عرب   حيث ناندي، مقاطعة يف املشروع مواقع أحد بزيارة التقييم فريق وقام
إجيابية على حياهتم وسبل عيشهم. ونف ذ املكتب القطري يف كينيا  آثار ا ترك أنه سي ما له، وتقديرهم التدخل عن رضاهم عن

 اآخر يف ناندي اتصل بتجهيز منتجات األلبان من جانب النساء )البسرتة، واإلدارة، واحلفظ والتسويق(، فأصبح نشاط   تدخال  
ن وميلكن قطعاهنن، األمر الذي كان ي عترب يف لالستمرار. ويف ظل املوارد املالية املتاحة، بدأت النساء يشرتي للدخل وقابال   در ا  م  

 .احملر مات من يكن مل إن ،املاضي مستحيال  

 الربنامج تقييم وأحاط. بثمارها لتأيت مشروع من أكثر تتطل ب إمنا هامة، القاحلة وشبه القاحلة األراضي يف التدخالت وتبدو
هبذا الشرط على حنو مناسب، سيما أنه أعار املشروع االهتمام ألنه أفضى إىل نتائج أوىل سريعة، وألهنا  علم ا كينيا  يف القطري

حالة ميكن أن تستمد منها املنظمة الدروس، وخباصة األنشطة اليت تتناول القضايا املتصلة حبقوق املرأة يف األراضي يف توركانا 
ملساواة بني اجلنسني من التشجيع على إجراء بعض التغيريات األولية يف املواقف، وهنر تانا. ومتكنت الوحدة املعنية بقضايا ا

ميكن للمنظمة أن تبين عليها. ويتمثل الدرس املستفاد من هذه احلالة يف أنه على الرغم من تطبيق تعميم املساواة بني اجلنسني 
سألة على حنو تلقائي على املستويات كافة. لذا، من يف مرحلة اإلعداد والتخطيط، ال تستوعب مجيع اجلهات الفاعلة هذه امل

؛ إجنازه ينبغي كان  ما وتسجيل إجناز ضمان (2) الشركاء؛ التزام متابعة( 1الضروري: )  األجل الطويل التخطيط( 3)و فعال 
 ما تؤدي إىل تغيري دائم. نادر ا" والفر  "الكر   أنشطة أن سيما املتتالية، لألنشطة
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ضمان حصول المرأة والرجل على فرص متساوية للوصول إلى السلع  -من سياسة المساواة بين الجنسين 3الهدف 
 والخدمات واألسواق الضرورية للتنمية الزراعية؛

سامهت منظمة األغذية والزراعة يف تعزيز مشاركة املرأة يف مشاريعها، من خالل إطالق تدخالت خاصة بالنساء  -137
هذه املسامهة. االعتبار األول هو أنه يف بلدان  يرب رانريع املختلطة. ومثة اعتبارين وحتديد حصص هلن يف املشا

عدة، متثل النساء املنتجات األساسيات لألغذية. وأم ا االعتبار الثاين فهو أن املنظمة مكلف ة املسامهة يف متكني 
 املرأة يف حاالت وجود فجوات بني اجلنسني يف القطاع الزراعي.

يد من مشاريع املنظمة إىل حتسني حصول املرأة على السلع واخلدمات الضرورية للتنمية الزراعية، ويرمي العد -138
والوصول إىل األسواق. وبالتايل، حظيت النساء املستفيدات بدعم ملموس من حيث املدخالت، وخدمات 

شاريع ألدوار الرجال والنساء اإلرشاد وتنمية القدرات يف املهارات التنظيمية. إمنا غالب ا ما ال تتصد ى هذه امل
. وخيتلف فعال  الوصول امليس ر للنساء عن الوصول الذي يتم الرتويج له يف صفوف الرجال جلهة  القائمة أصال 
النوع والنطاق مع ا، حىت إن كان الرجال والنساء يتواجدون يف القطاع الفرعي ذاته أو يف سلسلة القيمة ذاهتا. 

أدوار الرجال والنساء. على سبيل املثال، يف مشروع للتحالف العاملي  بتقييمئية تتصل هناك بالطبع مشاريع استثنا
ملواجهة تغري  املناخ بشأن إنتاج القهوة يف أوغندا، يعترب املستفيدون من الرجال والنساء على السواء يف جمموعات 

 األسواق وتوليد الدخل. املزارعني أن املشروع عز ز املساواة بني اجلنسني، وخباصة يف جماالت اإلنتاج، والوصول إىل
وقد كان أصال  إنتاج القهوة والتسويق من بني األنشطة اليت يطغى عليها الذكور، إمنا إثر التدخل، بدأت النساء 
يشاركن فيه. ونتيجة  لذلك، بات النساء والرجال ينتجون ويبيعون القهوة، ويستجيبون إىل احتياجات أطفاهلم. 

ىل اخنفاض للعنف املنزيل القائم على نوع اجلنس نتيجة تدخل املشروع. ويف وأشار بعض املستفيدين أيض ا إ
باراغواي، ساعد مشروٌع لزراعة القطن يف تغيري السلوكيات إزاء أدور الرجال والنساء. وي عتربر قطاع زراعة القطن 

ملية التنفيذ، مبا يف ذلك قطاع ا يطغى عليه الذكور يف البالد، إمنا بذل املشروع جهود ا لدمج النساء فيه طيلة ع
يف مرحلة الزراعة. كذلك، د عيت النساء إىل املشاركة يف أنشطة التدريب مع أطفاهلن، مم ا أفضى إىل تبين  املشروع 

 على نطاق أوسع.

إمنا يف بعض األحيان، يول د هذا الرتكيز على النساء شكاوى من جانب املزارعني الذكور الذي يلقون الضوء على  -139
مشقاهتم. فأثارت هذه الشكاوى األسئلة بشأن نظرة الرجال إىل تدخالت املنظمة وإمكانية ظهور ردود فقرهم و 

فعل عكسية، مثل االعرتاض على مشاركة النساء يف املشاريع، أو األسوأ بعد، وقوع خالفات زوجية تؤدي إىل 
يف غامبيا وغانا أفضت مشاريع  االنفصال. على سبيل املثال، وبسبب الرتكيز احلصري على النساء يف مشاريع

املنظمة إىل شكاوى تقدم هبا عدد من كبار املوظفني احلكوميني، بأن معظم موظفي املنظمة هم من النساء 
ولذلك، غالب ا ما كان العمل امليداين يرك ز على النساء. وأشار فريق التقييم إىل أن املسألة ال تتعلق بالضرورة 

مبا يف ذلك  -لرسائل اليت تنقلها املشاريع واليت مل تكن تشري إىل املنافع اليت تتأت ى لألسربالتعليق على املرأة، بل با
بفعل مشاركة املرأة. لذا، وحىت حني تستهدف التدخالت النساء بشكل حصري، من الضروري  -الرجال فيها
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ودعمه له. ففي ناندي، إشراك الرجال، عن طريق توعيتهم واستشارهتم، لضمان قبول اجملتمع احمللي للمشروع 
كينيا، إن إشراك األسرة/اجملتمع احمللي يف التدخل إلنشاء حدائق للخضار مل يدعم تنفيذ املشروع فحسب، إمنا 

 شج ع الرجال أيض ا على املشاركة يف ما كان ي عترب يف املاضي عمل املرأة.

طى، غالب ا ما يتم  ضمن ا ترتيب أولويات ويف املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوس -140
املشاريع واملكو نات اخلاصة بالنساء من خالل اختيار أصناف احملاصيل والثروة احليوانية اليت تتوىل النساء إدارهتا، 
مثل الكسافا يف غامبيا وغانا واجملرتات الصغرية يف زمبابوي. ويف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، تتصل 

 خالت املشروع باملوارد اليت تتحك م هبا النساء، مثل الدواجن، أو األرانب أو األعمال احلرفية.تد

ويبدو أن االختيار الضمين ذاته حيصل يف التدخالت اليت تسعى إىل تطوير سالسل القيمة. ورمبا تشكل األنشطة  -141
يوع ا يف مشاريع املنظمة اليت تستهدف املدر ة للدخل وتعزيز املهارات اإلنتاجية للنساء جمال العمل األكثر ش

النساء، نظرا  إىل دورهن البارز يف قطاع اإلنتاج. فقطاعات مصايد األمساك، والدواجن، وحدائق اخلضار واجملرتات 
الصغرية هي على سبيل املثال قطاعات فرعية تشكل فيها النساء جهات  فاعلة رئيسية يف سلسلة القيمة، ولذا 

 ت اهتمام ا خاص ا. تتلقى هذه اجملاال

يتواجد يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا العدد األكرب من التدخالت الداعمة لوضع سالسل قيمة مراعية ورمبا  -142
، 40بلدا   12لديه تدخالت يف  39للمساواة بني اجلنسني. بالفعل، إن مشروع آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين

مبا يعز ز قدرات صغار املنتجني يف جمال الريادة يف املشاريع الزراعية ويرفع مستوى الوعي يف الوقت ذاته لدى 
واضعي السياسات بشأن األطر املؤسسية لدعم الريادة يف املشاريع الزراعية. ويف سوازيالند، رك ز أحد املشاريع 

 (. TCP/SWA/3503املزارعات حصر ا )الوثيقة على دعم تسويق البطاطا احللوة اليت تزرعها النساء 

ويف إقليم الشرق األدىن، تشاركت منظمة األغذية والزراعة وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة  -143
ومنظمة األغذية والزراعة مسؤولة عن زيادة  41للتنمية الصناعية يف مشروع يهدف إىل تنمية املبادرة الذاتية للمرأة.

املتاحة ملؤسسات األعمال اليت توجهها النساء يف سالسل قيمة خمتارة. ويف أحد املشاريع املنف ذة يف الفرص 
 تونس، دعمت املنظمة أيض ا احلكومة يف تعزيز دور النساء اللوايت جيمعن احملار هبدف زيادة دخلهن.

الثناء. إمنا جتدر اإلشارة إىل أنه فإن تيسري حصول املرأة على املدخالت، واخلدمات واألسواق هو أمر يستحق  -144
كة. ورمبا توجد أعداد أكرب من ار تفيدات جاهزات وقادرات على املشيف معظم هذه املشاريع، تكون النساء املس
لذا، من املستحسن التوج ه إىل املشاريع  التمويل يف املشروع. على قيودالالنساء اللوايت مل يستطعن املشاركة بسبب 

مان مشاركة النساء اللوايت ال يستطعن عادة املشاركة، رغم استعدادهن، نظر ا إىل عوامل ال اليت تسعى إىل ض

                                                           
 تطوير سلسلة القيمة لدعم التكثيف املستدام يف أفريقيا  39

 يا.بنني، والكامريون، وتشاد، وكوت ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية، وغانا، وكينيا، ومايل، وموزامبيق، ونيجرييا، ورواندا وزامب  40
(؛ والبلدان اليت يرك ز عليها املشروع هي اجلزائر، 3تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا )املرحلة تعزيز متكني املرأة ل  41

 ومصر، واألردن، ولبنان، واملغرب، وفلسطني وتونس.
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ميكن جتاوزها من خالل دعم املشروع. ففي املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، واملكتب اإلقليمي للشرق 
ثلة اجليدة عن هذه اجلهود اإلضافية األدىن، واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ترد بعض األم

(. وهي تتعلق باملمارسات اجليدة اليت تستحق اإلعالن عنها حبيث 5املبذولة لضمان مشاركة املرأة )أ نظر اإلطار 
 تستلهم منها منظمة األغذية والزراعة وجهات فاعلة أخرى يف مشاريعها.

 

 

وتشكل املعلومات أحد املتطلبات اهلامة للحصول على السلع واخلدمات الضرورية للتنمية الزراعية والوصول إىل  -145
علومات يف االجتماعات اليت ت عقد مع املستفيدين املباشرين األسواق. ويبدو أن املشاريع حتد  من عملية نشر امل

منها/اجملتمعات احمللية. وباستثناء ملحوظ للمكتب اإلقليمي ألفريقيا، ال يظهر أن املشاريع تعمل على نشر 
املعلومات إىل مجهور واسع النطاق من خالل الشراكات مثال  مع حمطات إذاعية حملية ووطنية. وأحد املشاريع 

ذاعية املستدامة والقائمة منذ فرتة طويلة على مستوى اجملتمع احمللي، والذي أطلقته املنظمة يف بلدان املكتب اإل
، وهو يشكل منوذج ا ممكن ا وفعاال  على 1994اإلقليمي ألفريقيا هو مشروع دمييرتا. وقد أ طلق التدخل األول عام 

 السواء، ميكن تنفيذه يف أقاليم أخرى بسهولة نسبي ا. 

 على السلع والخدمات : المشاريع التي تضمن مشاركة المرأة وحصولها5اإلطار 

 مشروع واجه عمل، فرص على النازحات النساء حصول لضمان األطفال حضانات جد د الذي جورجيا يف املشروع غرار على
ابتكارية لنقل الرسائل إىل  طرق ا املشروع فريق فوضع. النساء إىل اإلرشاد خدمات إيصال يف حتديات   تركيا شرق جنوب يف

 النساء، مثل إقامة الروابط عرب املدارس أو حضور حفالت الزواج يف القرية.

. اعن احلضانات اجلوالة لرعاية األطفال، وهي موجودة يف كل موقع مشروع تقريب   منوذج ا القطري املكتب وضع غواتيماال، ويف
هنج مماثل يف بوليفيا،  وو جددد املشاركات النساء يف تدخالت املشروع. ومثة إشارات إىل أن هذا النهج يساهم يف زيادة ع
باجلهود اليت يبذهلا برنامج مشرتك واحد لتوفري  اعلم   أحاط والزراعة األغذيةحيث أن تقييم اهلدف االسرتاتيجي الرابع ملنظمة 

 اخلدمات لرعاية األطفال من أجل ضمان املشاركة الناشطة للنساء يف أنشطة املدرسة احلقلية للمزارعني.

 من(، GCP/EGY/024/ITAمصر، قدم ت منظمة األغذية والزراعة الدعم جملموعات النساء، عرب مشروع  للتغذية )الوثيقة  ويف
. للدخل مدر ة خطط إلطالق الصغر بالغة ائتمانات توفري خالل ومن األغذية، وجتهيز التغذية مطابخ يف القدرات بناء خالل
 جرى حيث البلدات إىل قراهن من ونساء شابات فتيات انتقال تيسري يف بنجاحه املشروع يف امللحوظة اإلجنازات أحد ومتثل

على مثل هذه الرحالت، وخاصة بالنسبة إىل الفتيات الشابات، يف حال مل  اقيود   تفرض الريفية واألعراف فالقواعد. التدريب
يرافقهن ذكور. ويف البداية، كان العديد من األقرباء الذكور يرافقون الفتيات والنساء إىل حني حيظى املشروع بالثقة، وترتس خ 

عن املركبات اخلاصة هبدف تاليف  امية املسجلة عوض  تدخالته. ومع ذلك، توخ ى املشروع احلذر، عرب استخدام املركبات احلكو 
 النميمة و/أو تشويه مسعة الفتيات اللوايت حيضرن التدريب. 
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في المائة، من خالل  20عبء عمل المرأة بمقدار  تخفيف -سياسة المساواة بين الجنسين في 4الهدف 
 التكنولوجيات والخدمات والبُنى التحتية المحسنة

مشاريع املنظمة يف احلد  من عبء عمل املرأة. إمنا يف مجيع من الواضح أنه يتعذ ر احتساب النسبة املئوية ملسامهة  -146
التدخالت تقريب ا، تتوف ر األدل ة بدرجات متفاوتة من األمهية، على التكنولوجيات، واخلدمات والبنية التحتية 

 احملس نة، وهي تساهم مجيعها يف توفري الوقت والتخفيف من عبء العمل.

 دمييرتا هنج: 6 اإلطار

 دور على الضوء يلقي وهو. النساء وخباصة الريف، سكان على الرتكيز حتسني إىل يهدف واالتصاالت للمعلومات مشروع هو دمييرتا
 الريفية التنمية يف كامل  بشكل املشاركة من ويتمكن   أفضل، حنو على مصاحلهن ت راعى حبيث الزراعي، اإلنتاج يف الريفيات النساء

 .وبلداهنن احمللية جملتمعاهتن

 عملية تيسري أجل من والنساء الرجال بني للمساواة حتو يل منوذج وهو دمييرتا، نوادي يف املعتمد االبتكاري النهج املشروع وضع وقد
 احمللي، اجملتمع تعبئة طريق عن النتائج وتتحق ق. اجلنسني بني واملساواة الريفية العيش سبل لتحسني املرأة وقيادة الريفيني السكان متكني

م. الذاتية املساعدة وأنشطة اجلماعي والعمل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات واستخدام واحلوار،  لتعزيز الدعم املنظمة وتقد 
 بصورة التشديد مع احمللية، واحلوكمة القرار صنع إىل والوصول رأيهم عن بالتعبري هلم والسماح الريفيني، للسكان التنظيمية املهارات

 .والشباب النساء على خاصة

االستمرارية اليت تؤكد استدامة آثار املشروع.  -إنشاء نواد  جديدة عن طريق مبادرات اجملتمع احمللي من دون دعم خارجي ويستمر
ولوحظت االستدامة يف حاالت عديدة: يف مقاطعيت جنوب كيفو وكاتانغا يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية، ما زالت نوادي دمييرتا 

 من ناد   19قائمة وفعالة منذ أكثر من أربع سنوات بعد توقف املنظمة عن تقدمي الدعم. ويف مقاطعة تشوبو، أنشأت اجملتمعات احمللية 
 ويتيح. املنظمة أنشأهتا اليت الستني النوادي نسخ أرادوا السكان أن سيما املنظمة، من دعم أي دون من ذاهتا، تلقاء من دمييرتا نوادي

للمجتمع احمللي، مبا يف  املك   تكون حياهتم يف مستمرة تغيريات وإحداث الذاتية التنمية يف االخنراط الريفيني للسكان النموذج هذا
 ذلك جلهة العالقات بني الرجال والنساء وأدوارهم والدور القيادي للمرأة. 

 النساء ويقر  . فعال   يعمل دمييرتا نوادي من نادي 1000يوجد  أنه 2016النيجر، وجد تقييم الربنامج القطري الذي أ جري عام  ويف
يف جمتمعاهتم احمللية، مثل التماسك االجتماعي، ومشاركة أكرب للنساء  اإجيابي   تغيري ا أحدثت النوادي هذه أن على باإلمجاع والرجال

العمل الذي ي سند عادة  إىل النساء،  بوصفهن صانعات القرار على مستوى القرية، ويف بعض احلاالت، متك نت من التخفيف من عبء
 وذلك من خالل مسامهات كبرية من جانب الرجال.

دمييرتا يف اجملتمعات احمللية يف بوروندي، وجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو  نادي 3.500الوقت احلاضر، يوجد  ويف
 من نسمة مليون 2.5عضو )ثلثهم من النساء(. وي قد ر أن  لفأ 105الدميوقراطية، ومايل، والنيجر، وغانا، والسنغال، وهي تضم  

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  امشروع  /برناجم ا 30 ابالنوادي. وينف ذ املكتب اإلقليمي ألفريقيا حالي   إجياب ا تأثروا األرياف سكان
 باستخدام هذا النهج.
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املشرتكة بني الوكاالت لتوفري احلصول اآلمن على الوقود والطاقة، اليت تركز  هي املبادرةوأحد األمثلة على ذلك  -147
على ضمان احلصول على الوقود والطاقة ألغراض الطهي، والتدفئة، واإلنارة والكهرباء للسكان املتأثرين باألزمات. 

والطاقة يف أربعة بلدان يف  وقد نف ذت منظمة األغذية والزراعة مثانية مشاريع يف إطار احلصول اآلمن على الوقود
هبا  مواقد الطهي اليت تتسم بفعالية استخدام الوقود لتخفيض عدد الرحالت اليت تقومالقرن األفريقي، عرب توزيع 

. وتتيح هذه التدخالت بعض الوقت للقيام بأنشطة أخرى مدر ة للدخل ورعاية النساء والفتيات جلمع احلطب
 ذاته تعر ض النساء والفتيات للعنف القائم على نوع اجلنس. األطفال، يف حني ختف ض يف الوقت

وإن مشاريع عديدة للمنظمة ساعدت على حتسني حصول النساء على املياه للري . فالربنامج املشرتك لتمكني  -148
 املرأة الريفية اقتصادي ا يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى يف قريغيزستان أتاح أدوات الري  بالتنقيط

جملموعات النساء ووف ر هلن التدريب على استخدامها. وكانت املستفيدات مسرورات بأن هذا االبتكار خف ف 
من عبء العمل جلهة الري . ويف املكتب اإلقليمي ألفريقيا، قدم  عدد من املشاريع الدعم للنساء من خالل 

الري . وأم ا يف املكتب اإلقليمي ألمريكا تركيب مضخات مياه مثال  وخزانات قائمة على عامود وشبكات خلراطيم 
لدعم العائالت املتأثرة باجلفاف الذي  42الالتينية والبحر الكارييب، فقد وف ر أحد مشاريع املنظمة يف غواتيماال،

 ، خزانات مياه دعم ا لألسر املتضر رة. 2014ضرب البالد عام 

ب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب أن املشاريع أفاد املستفيدون يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا ويف املكت -149
عاجلت مشاكلهم جلهة املياه على حنو فعال ومستدام إىل درجة أهنم باتوا اليوم ينتجون احملاصيل املعد ة لالستهالك 

خاصة(  األسري وللبيع أيض ا. وفيما أدركت األسر أمهية مسامهة حدائق اخلضار، أبدى الرجال )األزواج بصورة
اهتمام ا أكرب بدعم زوجاهتم يف زراعة اخلضار، وهو نشاط لطاملا ح د د ثقافي ا بأنه نشاط خاص باملرأة. ويف 
مناقشة اجملموعة مع فريق التقييم يف كينيا، أفادت املستفيدات النساء أن أزواجهن مل يسامهوا فقط يف التخفيف 

ضطالع مبسؤولية بعض األعمال املنزلية. والرجال األوائل الذين من عبء عملهن يف احلدائق، إمنا بدأوا أيض ا اال
ساعدوا يف حدائق اخلضار تعر ضوا يف البداية إىل استهزاء أقراهنم، لكن فيما بدأ آخرون تدرجيي ا املشاركة يف العمل، 

يف املائة،  20اختفت األمناط اخلاصة باجلنسني. ويف تلك احلاالت، كان قد تقل ص وقت وعبء العمل بأكثر من 
 فيما تعز زت يف الوقت ذاته قدرات النساء على كسب دخل أكرب.

كذلك، فإن تقنية املنظمة لتجهيز األمساك مل ختف ف من عبء عمل املرأة ومل حتس ن جودة األمساك فحسب، إمنا  -150
األمساك. وكما يف  أفادت أيض ا النساء واألطفال عرب جتنيبهم املخاطر الصحية املرتبطة بالطرق التقليدية لتدخني

تدخالت رائدة أخرى ناجحة نف ذهتا املنظمة، اعتمدت جهات فاعلة أخرى تقنية جتفيف األمساك بالتدخني، 
 مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملنظمة اهلولندية للتنمية، لغرض تكرارها وتوسيع نطاقها.

                                                           
42 familias afectadas por la Canícula  Restablecimiento del Sistema Alimentario y fortalecimiento de la Resiliencia de

Prolongada 2014 en municipios de Chiquimula y Jalapa، غواتيماال (الوثيقة GCP /GUA/024/SWE) 
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د مرور سنوات على انتهاء املشروع. وتنطبق هذه ويف بعض احلاالت، قد يتجس د التقل ص يف عبء العمل بع -151
(. 3اخلالة على املشروع املتعلق بأشجار الشيا السريعة النضج يف منتزهات اجملتمع احمللي يف غانا )أ نظر اإلطار 

وقد يستلزم أكثر من ست سنوات لتبدأ األشجار املزروعة بإنتاج الثمار، لكن من املتوقع أن يؤدي تزايد الكثافة 
غل ة إىل ختفيض الوقت الذي متضيه النساء واملسافة اليت يقطعنها جلمع جوزات الشيا. وإذا جنح املشروع وال

 عام )مدة احلياة املتوقعة لشجرة الشيا(. 300إىل  200التجرييب يف حتقيق هدفه، سوف تدوم املنافع طيلة 

، مثل "مشروع التكيف مع تغري املناخ يف املشاريع اهلادئوأدخلت عدة مشاريع للمنظمة يف إقليم آسيا واحمليط  -152
يف نيبال، تكنولوجيات زراعية أفضل مثل آلة البذر اليت توف ر الوقت ( GCP/NEP/070/LDFالزراعية" )الوثيقة 

والعمل. إمنا يبدو أن هذه التكنولوجيا شج عت النساء على ختصيص مزيد من الوقت لتعزيز اإلنتاج وكسب دخل 
عكس احلاالت يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أكرب. وعلى 

مل يؤثر الدخل األعلى على تقاسم املسؤوليات واألدوار القائمة أصال  داخل األسرة. كذلك، مل حيصل أي تدخل 
 للتوعية على املساواة بني اجلنسني يف صفوف الرجال والشباب. 

 الشراكات -لسؤال الثالث يف التقييما 3-3

كيف عزّزت منظمة األغذية والزراعة الشراكات لتحقيق أهدافها لجهة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
 الريفيات؟

، وال سيما لوطنيين التقليديين بصورة رئيسية: تواصل المنظمة العمل في معظم البلدان مع شركائها ا10النتيجة 
المياه، والثروة الحيوانية ومصايد األسماك(. إنما تسعى المنظمة إلى الوصول  وزارات الزراعة )بما في ذلكوزارات 
  ا إلى جهات فاعلة غير تقليدية، مثل وزارات الشؤون االجتماعية، والمرأة والعائلة، والعمل والبيئة.تدريجي  

 بين الجنسين في القطاع الريفي الجهات الفاعلة الرئيسية ا المعنية بقضايا المساواة 3-3-1

لطاملا وج هت وزارات الزراعة خطة التنمية يف القطاع الريفي يف أقاليم خمتلفة. وحبسب اهليكل املؤسسايت القائم،  -153
غالب ا ما تعمل على حنو وثيق مع وزارات البيئة واملياه للتصد ي للتحديات الزراعية اليت يواجهها سكان األرياف. 

األمر بقضايا املساواة بني اجلنسني، تضطلع وزارات خمتصة أخرى، مثل وزارات الشؤون  إمنا حني يتعلق
 االجتماعية، والعمل واملرأة، بدور رئيسي وتصبح شريكة أساسية لوزارات الزراعة يف املناطق الريفية.

وتلقى الوزارات الدعم أيض ا يف عملها من شركاء دوليني خمتلفني، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، مثل  -154
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وصندوق األمم املتحدة العاملي(، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسف
للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية؛ واملاحنني الثنائيني مثل االحتاد األورويب، 
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اإلقليمية.  والواليات املتحدة األمريكية، والسويد، وكندا واليابان؛ ومصارف التنمية، مثل البنك الدويل واملصارف
كذلك، تركت جهات فاعلة غري تقليدية أخرى مثل الصندوق العاملي للبيئة والصندوق األخضر للمناخ آثارا  

 إجيابية على تعميم املساواة بني اجلنسني يف التدخالت اليت كانت متو هلا. 

التينية والبحر الكارييب )باراغواي ويف بعض الزيارات اليت قام فريق التقييم بزيارهتا، يف املكتب اإلقليمي أمريكا ال -155
وغواتيماال(، ويف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن )موريتانيا وتونس(، ويف املكتب اإلقليمي ألفريقيا )غانا وكينيا(، 

ويف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )نيبال( واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )جورجيا، وتركيا  
ان(، اضطلعت منظمات اجملتمع املدين بدور متنام  يف التوعية على قضايا املساواة بني اجلنسني ذات وقريغيزست

الصلة والدعوة هلا، مثل حصول النساء على األراضي وعلى خدمات تكنولوجيا املعلومات، والتمكني االقتصادي 
 للنساء الضعيفات ومتثيل النساء يف منظمات املزارعني واملنتجني.

 

 الشركاء الرئيسيون للمنظمة من أجل إنجاز العمل المتصل بالمساواة بين الجنسين 3-3-2

تعمل المنظمة مع مجموعة متنوعة من الشركاء في مجال عملها المتصل بالمساواة بين الجنسين  -11النتيجة 
متحدة، والجهات على صعيدي التنسيق والتنفيذ في األقاليم المختلفة. ويشمل هؤالء الشركاء وكاالت األمم ال

 المانحة ومنظمات المجتمع المدني. ويختلف مدى هذا التعاون من بلد إلى آخر.
 على صعيدي التنسيق والتنفيذ. باملساواة بني اجلنسنيتعمل املنظمة مع الشركاء إلجناز عملها املتصل  -156

جرت زيارهتا. وبذلك، شج عت وأ قيمت الشراكات مع نظراء وطنيني، مثل وزارات الزراعة يف مجيع البلدان اليت  -157
البلدان القطرية على توفري دعم سياسي وفين أفضل )غواتيماال، وغانا، وتونس وسوريا(، ونشر واعتماد منتجات 
املعرفة يف صفوف الشركاء والنظراء، للتأكد من أهنم مط لعون على العمليات السياساتية اجلارية. وإضافة  إىل 

اريعها، ميكن للتقييمات القطرية للمساواة بني اجلنسني توفري املعلومات عن الربامج اإلعالم عن برامج املنظمة ومش
والسياسات اإلقليمية والوطنية. وأحد األمثلة اجليدة هو مثل غانا، حيث يتم وضع اللمسات األخرية على اجليل 

اجلنسني يف وزارة الزراعة يف  الثاين من اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي. وقد أشارت وحدة قضايا املساواة بني
 غانا إىل اهتمامها باالستفادة من التقييم القطري للمساواة بني اجلنسني حبيث تسرتشد به مشاريعها.

على مستوى التنسيق، ويف معظم البلدان اليت قام فريق التقييم بزيارهتا، كان املكتب القطري للمنظمة عضو ا يف  -158
عنية باملساواة بني اجلنسني. وغالب ا ما تتضمن اجملموعات املعنية باملساواة بني اجلنسني اجملموعة املواضيعية القطرية امل

وكاالت األمم املتحدة فقط، إمنا قد تكون عضويتها أحيان ا أوسع نطاق ا. وختتلف درجة مشاركة املنظمة يف هذه 
 وكفاءهتا. وحوافزهاالشؤون اجلنسانية، اجملموعات من بلد  إىل آخر حسب اهتمام ممثلية املنظمة وتوافر جهة تنسيق 

ا يف االئتالف القائم على القضية املعين ا ناشط  ويف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، تشكل املنظمة عضو   -159
وأقام شراكة  قوية مع املعهد األورويب للمساواة بني اجلنسني، باملساواة بني اجلنسني إلقليم أوروبا وآسيا الوسطى، 
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 جهات أخرى. ويف قريغيزستان، متثل املنظمة إحدى الوكاالت الناشطة يف اجملموعة املواضيعية املعنية من بني
باملساواة بني اجلنسني. وتعد  الوكاالت خطة عمل سنوية تتضمن األنشطة، والنواتج، واملشاركني والوكاالت 

ة يف أن املزايا التنافسية للوكاالت سوف ت ستخدم املسؤولة، وشركاء التعاون ومصادر األموال. وتتمثل النتيجة املتوقع
 لدعم السياسات واالسرتاتيجيات املراعية للمساواة بني اجلنسني.

 30ويف تونس، شاركت املنظمة يف تأسيس وترأ ست شبكة  للنوع االجتماعي شهدت عدد أعضائها يرتفع من  -160

ني يف البالد. وكان أعضاء الشبكة جيتمعون كل جهة فاعلة تعمل على قضايا املساواة بني اجلنس 300إىل حوايل 
ثالثة أشهر ملناقشة العمل على املساواة بني اجلنسني الذي جتريه مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف تونس، 
واستكشاف جماالت التعاون احملتملة. إمنا بعد أن كانت الشبكة ناشطة ملدة ست سنوات، أصبحت اليوم نائمة، 

ولويات والقيادة يف املنظمة يف تونس. ويف نيبال، ومصر وموريتانيا، املنظمة عضو يف جمموعة إثر تغيري يف األ
العمل املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني. إمنا العضوية إمسية أكثر من أي شيء 

وموقف املكاتب القطرية إزاء قضايا املساواة  آخر، نظر ا إىل التغيريات املتواترة يف جهة تنسيق الشؤون اجلنسانية
 بني اجلنسني.

ويف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املنظمة عضو يف جمموعة العمل املواضيعية اإلقليمية لألمم املتحدة  -161
ا يف ذلك املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ويف العديد من اجملموعات الفرعية وجمموعات العمل، مب

بشأن إحصاءات النوع االجتماعي، والعنف القائم على نوع اجلنس، واإلغاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ 
وحقوق اإلنسان. وقد وف ر الفريق اإلقليمي املعين باملساواة بني اجلنسني مدخالت فنية بشأن وضع النساء 

يفية واجملاالت املواضيعية ذات الصلة باألغذية للدراسات الريفيات، واملساواة بني اجلنسني يف الزراعة، والتنمية الر 
والتقارير اليت أعد هتا جمموعة العمل املواضيعية. كما أن التعاون اجلاري مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة من 
خالل جمموعة العمل هذه أفضى إىل بعض املنشورات مثل "املساواة بني اجلنسني وأهداف التنمية املستدامة يف 

 ".2030سيا واحمليط اهلادئ: األساس واملسارات للتغيري التحو يل حبلول عام آ

تعمل املنظمة مع عدة منظمات إمنائية وشركاء يف املوارد للدعوة إىل تدخالت خاصة باملساواة بني اجلنسني  -162
لصعيد العاملي، تنف ذ وتنفيذها، وتعميم هذه املساواة يف التدخالت الرامية إىل التنمية الزراعية والريفية. وعلى ا

املنظمة الربنامج املشرتك لتمكني املرأة الريفية اقتصادي ا مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، والصندوق الدويل للتنمية 
، نف ذ الربنامج أنشطة  مشرتكة ومستهدفة يف إثيوبيا، وغواتيماال، 2012الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. ومنذ عام 

ليبرييا، ونيبال، والنيجر ورواندا. وهو يدعم التمكني االقتصادي للمرأة الريفية بأربع طرق رئيسية: وقريغيزستان، و 
تعزيز املشاركة يف صنع القرار؛  (3)زيادة الدخل إلدامة سبل العيش؛  (2)حتسني األمن الغذائي والتغذوي؛  (1)
إقامة بيئة سياساتية أكثر مراعاة للمساواة بني اجلنسني للنساء الريفيات يف الزراعة. وتضم  املنظمة بني  (4)و

شركائها العديدين البنك الدويل )الذي تنف ذ معه دراسة  حول متكني النساء وهجرة الرجال(، واملعهد الدويل 
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 املرأة يف الزراعة(، واملعهد االستوائي امللكي لبحوث السياسات الزراعية )الذي جتمع معه مؤشر ا لقياس متكني
KIT .واجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

وقام فريق التقييم بزيارة أنشطة الربنامج يف قريغيزستان، حيث أن هيئة األمم املتحدة للمرأة تدعم تنمية اجملتمع  -163
ر برنامج األغذية العاملي يف التغذية ومجع البيانات لتتب ع احمللي وتوف ر التدريب على حقوق اإلنسان واملرأة. وينظ

التغيريات يف االستهالك والتحسينات يف التنو ع التغذوي. كذلك، يوف ر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية التمويل، 
لزراعة التدريب وأدخل منهجية نظام تعل م العمل بشأن القضايا اجلنسانية واختربها، يف حني توف ر منظمة األغذية وا

جملموعات النساء على قضايا مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات، وجتهيز املنتجات الزراعية، واستخدام أصناف جديدة 
 من الفاكهة واخلضار، واحلصول على دفيئات وأجهزة الري  بالتنقيط.

ية، مثل مفوضية االحتاد األفريقي، لقد أقام املكتب اإلقليمي ألفريقيا حتالفات  اسرتاتيجية مع كيانات سياسية إقليم -164
واجلماعة االقتصادية لدول غرب آسيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، لتعزيز التزام دوهلا األعضاء بوضع 
السياسات، واالسرتاتيجيات واخلطط اليت تساهم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية. وقد ساعدت 

 اتب اإلقليمية والقطرية يف متابعة التدخالت على الصعيد الوطين وعلى صعيد اجملتمع احمللي.هذه التحالفات املك

ويف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أقامت املنظمة العديد من الشراكات على الصعيدين  -165
بالفعل، أقامت املنظمة شراكة  على  اإلقليمي والوطين لتعزيز إمكانية عملها على قضايا املساواة بني اجلنسني.

الصعيد اإلقليمي مع مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لوضع اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني 
. وأقامت املنظمة 2025يف إطار خطة عملها من أجل األمن الغذائي، والتغذية واستئصال اجلوع حبلول عام 

ألمم املتحدة للمرأة، واالجتماع املخص ص بشأن الزراعة األسرية لدى السوق املشرتكة أيض ا شراكة  مع هيئة ا
ألمريكا اجلنوبية، ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى يف احلملة بعنوان "#املرأة الريفية، امرأة تتمتع حبقوق". كذلك، 

 Fundación Microfinanzasانضمت منظمات اجملتمع املدين ومنظمات ال تبغي الربح، مثل مؤسسة 

BBVA  إىل احلملة. ومن خالل محلة "الصحة، واملعرفة والنكهات"، أقامت املنظمة شراكات  خمتلفة وعملت
مع  2015مع قادة ووسائل إعالم حملية لتحسني االتصال والنشر. باإلضافة إىل ذلك، تتعاون املنظمة منذ عام 

" املشهد العام لألمن الغذائي والتغذوي يف كية لنشر تقرير منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمري
"، الذي يعرض بيانات  وحتليالت رفيعة اجلودة بشأن املساواة بني اجلنسني يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 اإلقليم.

يف إقليم الشرق األدىن ستة مشاريع ترك ز على قضايا  ويف ما يتعلق بالشراكات مع املاحنني، تنف ذ املنظمة حالي ا -166
املساواة بني اجلنسني ممو لة من كندا، واليابان، وإيطاليا وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم يف بلدان خمتلفة، مبا 

ذها يف ذلك مصر، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن. إضافة  إىل ذلك، تتضمن سبعة مشاريع جارية تنف  
املنظمة بتمويل من االحتاد األورويب، والسويد وكندا مكو ن ا خاص ا باملساواة بني اجلنسني و/أو تعمل على تعميم 
املساواة بني اجلنسني يف أنشطة املشروع يف بلدان خمتلفة من إقليم الشرق األدىن. عالوة  على ذلك، ويف مجيع 
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ملا عملت املنظمة من خالل خطابات اتفاق مع منظمات غري حكومية البلدان اليت قام فريق التقييم بزيارهتا، لطا
، مصايد األمساك يف موريتانيا،  حملية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاعات فرعية خمتلفة يف الزراعة )مثال 

واحمليط اهلادئ، واحلصول على األراضي يف تونس ودعم سبل املعيشة يف سوريا(. وأم ا يف املكتب اإلقليمي آلسيا 
فاملنظمة تستفيد أيض ا من عدة شراكات مع املاحنني، مثل املعونة األسرتالية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 
 أفغانستان وباكستان، واالحتاد األورويب يف سري النكا وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم يف ميامنار وباكستان.
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 النسبية امليزة: لتقييما يف الرابع السؤال 3-4

 ما هي الميزة النسبية لمنظمة األغذية والزراعة عندما يتعلق األمر بتعزيز المساواة بين الجنسين؟

تستند الميزة النسبية للمنظمة إلى معرفتها المطّلعة للقطاعين الزراعي والريفي، وإمكانية وصولها إلى  -12النتيجة 
السكان الريفيين الضعفاء وسجلها الحافل بشأن العمل معهم، بما في ذلك النساء الريفيات. وتُعتبر المنظمة خبير ا 

ط دخول مؤسساتية قوية في الزراعة ومؤسسات التنمية الريفية. فني ا حيادي ا ومستشار ا موثوق ا، كما أنها تتمتع بنقا
 ويلقى الحضور العالمي للمنظمة وبصمتها الجغرافية الواسعة النطاق تقدير ا كبير ا من جانب شركائها. 

ويرى تكمن امليزة النسبية اإلمجالية للمنظمة يف خربهتا الفنية املعرتف هبا ضمن القطاع الزراعي الواسع النطاق.  -167
الشركاء الوطنيون يف املنظمة مستشار ا حيادي ا موثوق ا ذات سج ل حافل يف جمال التنمية الريفية. وهذا احلياد مينح 
ا إىل الطاولة" على املستوى السياسي حني تعاجل احلكومات قضايا وطنية حس اسة، مثل  املنظمة "مقعد 

 عمل.اإلصالحات يف جمال حيازة األراضي ومراجعات قوانني ال

بناء القدرات وخربة املنظمة القوية يف اإلحصاءات عملية شكل صياغة السياسات وحتليلها، و تعالوة  على ذلك،  -168
مجيعها نقاط دخول ذات الصلة للعمل على قضايا املساواة بني اجلنسني. ويف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى  الزراعية

، تتمتع املنظمة خبربة هامة يف إنتاج بيانات موز عة حسب نوع اجلنس يف قطاعات فرعية خمتلفة. كما أن  مثال 
أصحاب املصلحة يقد رون عالي ا املوارد العاملية للمنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني والنساء الريفيات. وقد بذل 

عضاء املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى جهود ا إلعداد ونشر املطبوعات الصادرة عن اإلقليم والبلدان األ
 يف االحتاد األورويب بشأن أفضل املمارسات ومعلومات عن تعميم املساواة بني اجلنسني.

فالبصمة اجلغرافية الواسعة للمنظمة يف كافة أحناء العامل وقوة عملها املتنوعة جد ا جتعالن منها املنصة املثالية للتعل م  -169
، تتعز ز هذه القيمة املضافة بوجود املكاتب امليدانية  وتبادل املعرفة بني األقاليم. ففي بلدان عديدة يف أفريقيا مثال 

يف بعض احلاالت، إنه احلضور الوحيد لألمم املتحدة. كما أن مزيج موظفي املنظمة  -للمنظمة يف املناطق الريفية
ءمتها للسياقات )الدوليني والوطنيني( يلقى أيض ا تقدير ا عالي ا، سيما أنه يضمن جودة املشورة الفنية املقد مة ومال

احمللية. بالفعل، يساهم املوظفون احملليون يف فهم املنظمة للسياق االجتماعي والثقايف والسياسي، يف حني أن 
 املوظفني الدوليني حيضرون معهم خرباهتم من حول العامل. 

ب املنظمات غري احلكومية ويف بعض احلاالت، ت عترب املنظمة أيض ا شريك ا قي م ا يف املوارد املالية، وخباصة من جان -170
احمللية اليت تكون أحيان ا قادرة على الوصول إىل مصدر التمويل اخلارجي األول من خالل مشاريع املنظمة. وتقد ر 
املؤسسات احلكومية عالي ا متويل املنظمة، بشكل برامج للتعاون التقين، سيما أنه يسمح هلا متويل مبادرات رائدة 

 يزانياهتا العادية. ال ميكنها أن تغطيها مب



PC 126/4 57 

وحني يتعلق األمر بتعزيز املساواة بني اجلنسني، تتمتع املنظمة بإمكانية تعزيز هذه املزايا، وخباصة معرفتها املط لعة  -171
للقضايا الريفية إذ أهنا ترتبط بالنساء الريفيات. كما أن العالقة املميزة اليت تقيمها املنظمة مع وزارات الزراعة 

 موقع ممتاز للدعوة إىل تعميم املساواة بني اجلنسني يف قطاع الزراعة، وتوفري الدعم يف جمال بناء الوطنية تضعها يف
القدرات ملوظفي احلكومة. وهي متنح املنظمة أيض ا الفرصة حلشد األموال من شركاء خمتلفني يف املوارد من أجل 

 معاجلة الفجوات بني اجلنسني يف املناطق الريفية.

يكا الالتينية والبحر الكارييب، ي نظر إىل املنظمة على أهنا تتمتع بقدرة فنية كبرية على دمج املساواة ويف إقليم أمر  -172
بني اجلنسني يف دعمها للسياسات ويف تدخالهتا اإلمجالية. وغالب ا ما تشكل املنظمة الوكالة الوحيدة اليت لديها 

ا يسمح هلا بتعزيز شراكاهتا مع وزارات شؤون املرأة سجل حافل ومعرفة للعمل مع النساء الريفيات، وتشغل موقع  
 وهيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل تقدمي تدخالت أفضل استهداف ا.

إضافة  إىل ذلك، ظهرت جلي ا قدرة املنظمة على اجلمع بني جهات فاعلة وقطاعات خمتلفة ملناقشة قضايا متصلة  -173
مها للجان املشرتكة بني املؤسسات داخل وزارات الزراعة يف بلدان باملساواة بني اجلنسني يف قطاع الزراعة، يف دع

مثل باراغواي وغواتيماال. كذلك، ميثل إشراك جمموعات اجملتمع املدين والربملانيني يف املصادقة على القوانني 
 والسياسات املؤسساتية خطوة  هامة.

 

 والتحديات التمكينية والعوامل املستفادة، الدروس -التقييم يف اخلامس السؤال 3-5
ما هي الدروس المستفادة الرئيسية، والعوامل التمكينية والتحديات التي ينبغي التصدي لها لدعم األعضاء على 
 نحو أفضل في تحقيق األهداف المتصلة بالمساواة بين الجنسين في ظلّ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا  

 شكال التمييز ضد المرأة؟أ مية المستدامة واتفاقية القضاء على جميعواالتفاقات الدولية، مثل أهداف التن

، ويسود عامة فهم  -13النتيجة  ما زال النظراء الحكوميون يرتّبون أولوياتهم السياسية والمالية على نحو غير كاف 
يتالءم بناء القدرات ضّيق النطاق لقضايا المساواة بين الجنسين، على الرغم من التوعية التي تحققت. كذلك، لم 

 وتوزيع الموظفين في المنظمة مع التحديات المستقبلية.

 التحديات الرئيسية في البيئة الخارجية 3-5-1

ما زال يقوم يف العديد من البلدان يف األقاليم اخلمسة اليت تشملها املنظمة، مستوى غري كاف  من االلتزام  -174
ية، لتعزيز أهداف املساواة بني اجلنسني. ورغم أن معظم البلدان والقدرات، على صعيد احلكومات واملكاتب القطر 

األعضاء يف املنظمة صادقوا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واعتمدوا مجيع ا أهداف 
 التنمية املستدامة، ما زالت اإلجراءات الفعلية للوفاء هبذه االلتزامات الرفيعة املستوى غائبة .
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إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، صادقت مجيع البلدان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.  ففي -175
ولديها مجيعها التزامات مؤسساتية على مستوى عال  إزاء املساواة بني اجلنسني، فضال  عن أطر  للسياسات 

معنية باملساواة بني اجلنسني. غري أن هذه  واالسرتاتيجيات املتصلة باملساواة بني اجلنسني، وآليات مؤسسية
االلتزامات ال ت طبق دوم ا. ويف حني قد تتوفر حصص للنساء يف الربملان واملواقع القيادية، غالب ا ما ال يتم شغل 
هذه املواقع. فاملوظفون الفنيون يف وزارات الزراعة، والثروة احليوانية، ومصايد األمساك والغابات هم من الرجال 

كل رئيسي، حىت وإن توفر توازن متساو  بني اجلنسني بني الطال ب يف هذه اجملاالت. وإضافة إىل ذلك، تعود بش
مسألة املساواة بني اجلنسني يف عدة بلدان إىل مسؤولية وزارة منفصلة، وال توجد جهة تنسيق للشؤون اجلنسانية 

ظمة، سيما أن من شأن عملها أن يدعم أولويات يف وزارة الزراعة. وهذه مشكلة بصورة خاصة بالنسبة إىل املن
ا ما ينعكس عدم إيالء األولوية السياسية للمساواة بني اجلنسني يف احلكومة الوطنية. عالوة  على ذلك، غالب  

 التزامات وطنية غري كافية يف امليزانية، مبا يعيق إمكانية تكرار التجارب الرائدة الناجحة وتوسيع نطاقها.

 التحديات الداخلية والهيكلية في المنظمة 3-5-2

رغم أن املنظمة تتمتع مبيزة الوصول إىل السكان الريفيني الضعفاء ولديها سجل حافل بالعمل معهم، مبا يف ذلك  -176
النساء الريفيات يف بعض األقاليم، تعرتض جهودها عوائق متصلة باللغة. ففي البلدان حيث توجد جمموعات 

املشاريع عادة  اللغات الرمسية املعتمدة يف البلد يف األنشطة املتصلة بالتواصل وبناء القدرات،  إثنية متنوعة، تستخدم
سيما أنه من املكلف ترمجة مواد التدريب إىل اللغات احمللية. غري أن النساء واألقليات متثل اجملموعات اليت من 

البلدان حيث يتواجد الجئون ونازحون، جيد فريق املرجح أن ت قصى نتيجة  لذلك. كذلك، يف املشاريع املنف ذة يف 
 التقييم صعوبة  يف التواصل مع املسن ني والنساء الذين قد ال جييدون اللغة الرمسية للبالد.

إضافة  إىل ذلك، ويف بعض اجملتمعات احملافظة، من الصعب الوصول إىل النساء )وخباصة إذا كان موظفو املنظمة  -177
 .) (، اضطرت فرق املشروع على اعتماد طرق 5ويف جنوب شرق تركيا )أ نظر اإلطار وموظفو اإلرشاد رجاال 

ابتكارية للتواصل مع النساء، مثل إقامة الروابط عرب املدارس أو حضور حفالت الزواج يف القرية. وقد تطال 
ارج املنزل، أو أهنن يتمتعن احلواجز الثقافية النساء حبد  ذاهتن، سيما أهنن ال يرعتربن دائم ا أنه ميكنهن  تأدية دور خ

 حبق احلصول على املوارد واألمهية.

املستويات املختلفة للفهم يف صفوف املوظفني، وخباصة  (1)وتتمثل التحديات الداخلية الرئيسية للمنظمة يف  -178
ت املوظفني الفنيني، حني يتعلق األمر مبا يستتبع تعميم املساواة بني اجلنسني على الصعيد العملي يف جماال

 القدرات لتعزيز العمل على قضايا املساواة بني اجلنسني. (3)عدم كفاية موارد املوظفني ووقتهم و( 2)عملهم، 

وتتمثل مسألة أساسية أخرى أثارها الفريق املعين باملساواة بني اجلنسني يف عدم توفر التزام كاف  بتعميم املساواة  -179
منظمة األغذية والزراعة. ورغم أن هذا قد يكون صحيح ا يف بني اجلنسني من جانب املوظفني الفنيني وممثلي 

بعض احلاالت، وجد فريق التقييم فهم ا ضعيف ا )ميكن أن ي فس ر على بأنه غياب لاللتزام( لكيفية حتديد ومعاجلة 



PC 126/4 59 

وا عن قضايا املساواة بني اجلنسني يف العمل الفين للمنظمة. وقد التقى املوظفون الفنيون خالل هذا التقييم، وع رب 
استعدادهم للعمل على املساواة بني اجلنسني، إمنا ألقوا الضوء على فهمهم احملدود لكيفية القيام بذلك وعلى 
غياب دعم خمص ص من جانب الفريق املعين باملساواة بني اجلنسني، مبا يتيح هلم تعميم املساواة بني اجلنسني على 

جوة يف القدرات يف صفوف العديد من ممثلي املنظمة، األمر الذي حنو فعال يف عملهم الفين. كذلك، مت  حتديد ف
 يعيق تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني على املستوى امليداين.

وتتمثل إحدى التحديات األخرى جلهة العمل على املساواة بني اجلنسني على الصعيدين اإلقليمي والقطري يف  -180
يف املكاتب امليدانية، وخباصة على الصعيد القطري. وتؤثر هذه الفجوة  غياب اخلربة يف جمال املساواة بني اجلنسني

يف املوارد سلب ا على كمية وجودة العمل على املساواة بني اجلنسني الذي تنجزه املنظمة على الصعيدين اإلقليمي 
املتدنية لدى  والقطري. وهي تساهم يف غياب حتليل منهجي للمساواة بني اجلنسني يف تصميم املشروع، والقدرات

املوظفني الفنيني وممثلي املنظمة للعمل على املساواة بني اجلنسني، وعدم نشر ونقل منتجات معرفي ة خاصة باملساواة 
 .  بني اجلنسني اليت توضع يف املقر الرئيسي وعلى الصعيد اإلقليمي على حنو كاف 

 يف السنوات اخلمسة األخرية يف وجه املوارد ورغم أن املنظمة خص صت موارد كبرية لقضية املساواة بني اجلنسني -181
فا  بالضرورة بني أقاليم املنظمة ومقرها الرئيسي.  احملدودة والتخفيضات يف امليزانية، مل يكن توزيع هذه املوارد منص 
بالفعل، يوجد يف كل  من املكتب اإلقليمي للشرق األدىن واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ موظف واحد 

فقط. عالوة  على  2014بلد ا على التوايل، مت  تعيينهما عام  42و 19ط معين بقضايا املساواة بني اجلنسني يغطي فق
ري جهات تنسيق الشؤون اجلنسانية أنشطة  بدوام كامل، إىل جانب مسؤولياهتا  ذلك، ويف إقليم الشرق األدىن، جت 

يف املائة من وقتها هلذه القضايا. وعلى  20دائم ا ختصيص نسبة يف قضايا املساواة بني اجلنسني، وبالتايل ال تستطيع 
عكس بعض األقاليم األخرى، مل يت خذ ممثلو املنظمة قرار ا، أو مل تتوف ر لديهم األموال الكافية، لتعيني موظف وطين 

 يف مكاتبهم.  معين بقضايا املساواة بني اجلنسني لضمان التغطية املالئمة واستمرارية العمل على هذه القضايا

 الدروس المستفادة  3-6

من األمهية مبكان وضع سياسة تنظيمية للمساواة بني اجلنسني ذات رؤية واضحة وأهداف تتعلق باملساواة بني  -1
اجلنسني، فضال  عن حتديد ترتيبات التنفيذ، من أجل تعزيز وتوجيه عمل املنظمة يف قضايا املساواة بني اجلنسني. 

وحتديث سياسة املساواة بني اجلنسني حبيث تعكس التغيريات الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على وينبغي استعراض 
 املنظمة.

وبالنسبة إىل منظمة فنية مثل منظمة األغذية والزراعة، من اهلام  اإلقرار بأن تعميم املساواة بني اجلنسني هي مسؤولية  -2
 بقضايا املساواة بني اجلنسني. لذا، من الضروري التأكد من مجيع املوظفني، وليس فقط مسؤولية املوظفني املعنيني

أن املوظفني الفنيني وممثلي املنظمة الذين يوجهون عمل املنظمة على املستوى امليداين قادرين متام ا على ضمان، مع 
 الفريق املعين باملساواة بني اجلنسني، أن يتم تعميم هذه القضية على حنو مالئم يف جماالت عملهم.
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وقد ب ذلت جهود عديدة لوضع منتجات معرفية مراعية للمساواة بني اجلنسني يف جماالت خمتلفة لعمل املنظمة. إمنا،  -3
من الضروري بذل مزيد من اجلهود لضمان أن توضع هذه املنتجات املعرفية يف سياقها املناسب وأن يتم  نشرها، مبا 

 يكفل استخدامها األمثل على املستوى امليداين.

رى حتليل دقيق ألدوار اجلنسني املختلفة يف مواقع التدخل، وحني يشارك وت -4 تحقق أفضل النتائج يف امليدان حني جي 
 الرجال والنساء يف التدخل منذ البداية.

 العوامل التمكينية 3-7

هبدف تعميم املساواة بني اجلنسني على حنو فعال يف عمل املنظمة على الصعيد القطري، جيب استيفاء الشروط  -1
فهم لقضايا املساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية من جانب موظفي املنظمة ( 2)التزام سياسي قوي؛  (1)التالية: 

تاحة هلذه اجلهات الفاعلة ملعاجلة القضايا احملددة يف جماالهتم كفاية القدرات واملوارد امل( 3)ونظرائهم الوطنيني، و
 الفنية.

يشكل تبادل التجارب الناجحة يف جمال تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمل املنظمة يف اجملتمعات احمللية، والبلدان  -2
ج مراعية للمساواة بني اجلنسني واألقاليم ممارسة  جيدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والدعوة إىل وضع سياسات وبرام

 يف القطاعني الريفي والزراعي.
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 والتوصيات االستنتاجات -4
 االستنتاجات 4-1

ساهمت المنظمة في وضع سياسات مراعية للمساواة بين الجنسين واستراتيجيات للقطاع الريفي.  -1االستنتاج 
المنتديات الرفيعة المستوى والعمليات  وقد اضطلعت بدور هام في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين في

السياساتية. وعلى صعيد المجتمع المحلي، ساهمت المنظمة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما هو 
 محّدد في أهداف سياسة المساواة بين الجنسين.

للتأثري على السياسات ووضع يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، عملت املنظمة على حنو وثيق مع املؤسسات اإلقليمية  -182
. ويف أقاليم أخرى، عملت املنظمة اخلاص باملناطق الريفية جدول األعمالقضايا املساواة بني اجلنسني على أعلى 

على الصعيد القطري مع وزارات الزراعة ومع النساء لوضع سياسات واسرتاتيجيات مراعية للمساواة بني اجلنسني 
األقاليم، عملت املنظمة أيض ا على املستوى امليداين لتعزيز املساواة بني اجلنسني  يف القطاع الزراعي. ويف مجيع

ومتكني املرأة من خالل تدخالت ذات الصلة، عرب ضمان املشاركة املالئمة للنساء يف أنشطة املشروع ووضع 
 بيانات مصن فة حبسب نوع اجلنس.

ريفية وسجلها في ما يتعلق بالعمل معها في المناطق إن قرب المنظمة من المجتمعات المحلية ال -2االستنتاج 
الريفية يضع المنظمة في موقع مثالي لالضطالع بدور رئيسي في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في المناطق 
 الريفية. وينظر الشركاء الوطنيون والدوليون على السواء إلى المنظمة على أنها مستشار حيادي. وبناء  عليه، ينبغي

 بذل مزيد من الجهود لضمان اعتبار المنظمة قادرة على تعزيز المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية. 

ما زال عدة شركاء ينظرون إىل املنظمة على أهنا وكالة زراعية فنية بصورة رئيسية. وهذا حيد  من اجلهود للعمل  -183
طلب النظراء الوطنيون للمنظمة مشورهتا يف املواضيع على القضايا االجتماعية واملعيارية. ومن غري املرجح أن ي

 املتصلة باملساواة بني اجلنسني، إذ يفض لون استخدام القدر احملدود من الدعم املتاح هلم ملعاجلة املسائل الفنية.

أقامت المنظمة شراكات مفيدة ومخصصة، ال سيما لتنفيذ المشاريع. ولم تستفد بصورة منهجية من  -3االستنتاج 
معرفتها المعترف بها للقطاع الزراعي/الريفي لبناء شراكات استراتيجية وطويلة األجل مع جهات فاعلة رئيسية تعمل 
على قضايا المساواة بين الجنسين. عالوة  على ذلك، في حين بُذلت الجهود لضمان توفير الدعم المالئم لألعضاء 

زالت تقوم فجوات وتحديات رئيسية يجب التصدي لها  في سعيهم إلى تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين، ما
 من خالل العمل الجماعي.

قدرات املوظفني الفنني يف قضايا املساواة بني اجلنسني داخل املنظمة وخارجها؛ ( 1تشمل التحديات الرئيسية: ) -184
التواصل املالئم مع الشركاء، مبا يف ذلك ( 3)توافر املوارد للعمل املتصل باملساواة بني اجلنسني داخل املنظمة؛ ( 2)
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املستويات املختلفة لألولوية اليت مينحها األعضاء للمساواة بني اجلنسني يف القطاع ( 4)الوكاالت احلكومية؛ و
 الريفي.

اتخذت المنظمة إجراءات هامة على المستويات كافة )على صعيد المنظمة، وعلى الصعيدين  -4االستنتاج 
سياسة المساواة بين الجنسين. وتشمل اإلجراءات الرئيسية تخصيص الموارد البشرية  لتطبيقري( اإلقليمي والقط

والمالية لدعم هيكل تعميم المساواة بين الجنسين. إنما لم يكن التنفيذ سلس ا. كما أن التطّورات األخيرة، مثل 
لألمم المتحدة، تلقي الضوء على من خطة العمل على نطاق المنظمة  2.0أهداف التنمية المستدامة والصيغة 

 ضرورة التفكير بمالءمة السياسة.

تعيني ( 1كانت اإلجراءات التالية مفيدة بشكل خاص يف دعم عمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني: ) -185
موظفني معنيني بقضايا املساواة بني اجلنسني أو خرباء يف مجيع األقاليم، بدعم من الفريق املخص ص للمساواة 

صياغة اسرتاتيجيات إقليمية  (3)تعزيز شبكة سياسة املساواة بني اجلنسني؛  (2)بني اجلنسني يف املقر الرئيسي؛ 
يا، مثل جهود بناء القدرات ووضع منتجات معرفية ذات الصلة، تنفيذ املعايري الدن (4)للمساواة بني اجلنسني؛ و

ال سيما على مستوى املنظمة. إمنا مل يتوفر الوضوح بشأن كيفية مراقبة سياسة املساواة بني اجلنسني، كما اختلف 
ين للمنظمة. التزام كبار املدراء واملوظفني لضمان مراعاة قضايا املساواة بني اجلنسني على حنو مالئم يف العمل الف

 .ورفع التقارير عنهوكانت هناك أيض ا فجوات يف رصد نتائج العمل على املساواة بني اجلنسني 

 التوصيات 4-2
يتعين على المنظمة تحديث سياسة المساواة بين الجنسين بحيث تأخذ في االعتبار التغييرات الداخلية  -1التوصية 

والية المنظمة. إضافة  إلى تحديث سياسة لخارجية ذات الصلة ب عن التطّورات االمنظمة، فضال   فيالتي حصلت 
المساواة بين الجنسين، من الهام وضع خطة عمل، بما في ذلك أهداف قصيرة إلى متوسطة األجل متصلة بالمساواة 

 بين الجنسين، لضمان تفعيل ورصد مالئمين للتقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف السياسات الرفيعة المستوى.

من  2.0إطار تنفيذ هذه التوصية، ينبغي إيالء االعتبار الواجب ألهداف التنمية املستدامة ومتطلبات الصيغة  يف -186
، فضال  عن الدروس املستجدة بشأن مالءمة وجدوى املعايري خطة العمل على نطاق املنظمة لألمم املتحدة

سة املساواة بني اجلنسني من خالل اإلطار الدنيا. وينبغي أن توضع خطة العمل املذكورة مبا يسه ل تنفيذ سيا
 االسرتاتيجي للمنظمة.

يجب على المنظمة توسيع واستنباط الدروس من شراكاتها مع الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل  -2التوصية 
، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم  على معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في الزراعة مثال 

لعالمي. ويتعّين على هذه الشراكات اإلقرار المتحدة اإلنمائي، وهيئة األمم للمرأة، واليونسف وبرنامج األغذية ا
 بالميزة النسبية للمنظمة في المناطق الريفية، كما يجب تعزيزها على نحو مالئم لدى وضع أنشطة مشتركة. 
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 يف إطار هذا التنفيذ، جيب مراعاة اإلجراءات التالية: -187

 الية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني البناء على الشراكات الناجحة على مستوى املشروع لتعزيز الشراكات اإلمج
 على الصعيدين القطري واإلقليمي.

  استنباط الدروس من أفضل املمارسات مع الشركاء اآلخرين يف جمال تعميم املساواة بني اجلنسني وتكرارها، مثل
تب القطرية على دمج مبادرة شهادات ختم املساواة بني اجلنسني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليت حتف ز املكا

 املساواة بني اجلنسني يف مجيع جوانب عملها اإلمنائي. وتقوم برامج مماثلة يف برنامج األغذية العاملي واليونسف. 

يجب أن تعّزز المنظمة على نحو أكبر قدرات الموظفين الفنيين لتعميم المساواة بين الجنسين في  -3التوصية 
مخصصة والدعم المقّدمين من الموظفين وجهات التنسيق المعنيين بقضايا عملهم، وخاصة من خالل المشورة ال

المساواة بين الجنسين في المكاتب الميدانية. وينبغي للمنظمة أن تحرص على أن تكون جميع جهات التنسيق 
واإلدارات  مجهزة ومتاحة لتأدية هذا الدور الداعم في األقاليم كافة. كذلك، يتعين على فرق البرامج االستراتيجية

في مجاالت  ، كل منهاالفنية أن توفّر المشورة حول كيفية تعميم المساواة بين الجنسين في البرامج والمشاريع
 .هااختصاص

 يف إطار تنفيذ هه التوصية، جيب النظر يف اختاذ اإلجراءات التالية: -188

 .تنظيم دورات تدريبية إلزامية ودورية للموظفني الفنيني وكبار املدراء 

  استخدام نظام تقييم وإدارة األداء لضمان أن يكون املدراء مسؤولني عن النتائج املتصلة باملساواة بني اجلنسني
كل عام. ويف حني ي شرتط على جهات التنسيق املعنية بقضايا املساواة بني اجلنسني ضم  هدف/مؤشر خاص 

ا، من اهلام توسيع نطاق هذا الشرط حبيث يشمل باملساواة بني اجلنسني يف نظام التقييم وإدارة األداء اخلاص هب
كبار املدراء )ممثلي املنظمة، واملدراء، ومساعدي املدراء العامني وقادة الربامج االسرتاتيجية(، الذين هم املسؤولون 

 يف النهاية عن تنفيذ العمل املتصل باملساواة بني اجلنسني.

  املعين باملساواة بني اجلنسني يف املقر الرئيسي إىل األقاليم اليت نقل أو تعبئة املوظفني بشكل مؤقت من الفريق
 حتتاج إىل الدعم األكرب، وخباصة أقاليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وجنوب وغرب آسيا وغرب ووسط أفريقيا.

 نسني يف براجمها وضع فرق الربامج االسرتاتيجية واإلدارات الفنية مواد توجيهية حول كيفية تعميم املساواة بني اجل
 ومشاريعها. وينبغي للفريق املعين باملساواة بني اجلنسني تنسيق إنتاجها ونشرها.

  احلرص على أن تضم والية جهة التنسيق املعنية بالشؤون اجلنسانية توفري املوظفني الفنيني ودعمهم، وعلى
 ختصيص الوقت املطلوب هلذا النشاط.
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 ن املكاتب امليدانية الذين يناصرون قضايا املساواة بني اجلنسني من حتفيز املوظفني من شعب فنية أخرى وم
، من خالل إقامة آليات ملنح جوائز(  خالل إظهار مسامهتهم )مثال 

ينبغي للمنظمة وضع واستعراض خريطة لآلليات الموجودة لرصد اإلنجازات المتصلة بالمساواة بين  -4التوصية 
الصعيد القطري، بهدف تعزيز قدرة المنظمة على تتّبع التقدم المحرز باتجاه الجنسين واإلبالغ عنها، وبخاصة على 

تحقيق سياسة المساواة بين الجنسين. فمن األساسي توفير الرصد واإلبالغ الفعالين لتحديد الثغرات والحواجز 
 والشعب الفنية. الواجب التصدي لها، فضال  عن الدروس المستفادة وقصص النجاح التي يمكن تبادلها بين البلدان

 يف إطار تنفيذ هذه التوصية، جيب النظر يف اختاذ اإلجراءات التالية: -189

  إدراج تقييم ملسامهات الربنامج القطري جلهة حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني يف االستعراض السنوي إلطار
 الربجمة القطرية.

 على الصعيد القطري.  املنظور اجلنسايناحتاد تنمية  دمج هذه االستعراضات عند اإلمكان، مع وضع 
 

 


